
 



 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑ 

โปรแกรมเตรียมความพร้อม อ.๑ และ ป.๑ ๑ - ๙ พ.ค. อนุบาล/ประถมฯ นักเรียน 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ระดับอนุบาล เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ระดับประถมศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  

 อนุบาล/ประถมฯ ครู/ผู้ปกครอง 

จ าหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึก และสมดุ ๑-๓  พ.ค. แผนกประถมฯ ผู้ปกครอง 
๒     

๓ 
สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 

สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๔     
๕ วันเสาร/์ประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร ครั้งท่ี ๑  แผนกบริหาร ครู-บุคลากร 
๖ วันอาทิตย์    
๗     
๘     
๙     

๑๐ 
เปิดเทอม ภาคเรยีน ๑/๒๕๖๑ (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน)  แผนกประถมฯ/

อนุบาล 
ครู/นักเรียน 

กิจกรรมต้อนรับเปดิเทอม  
๑๑ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ป.๑-๖ เลือกเข้าชุมนมุการเรียนรู้ตามความสนใจ  แผนกประถม นักเรียน 
๑๒ วันเสาร ์  แผนกบริหาร ครู/ผู้ปกครอง 
๑๓ วันอาทิตย์    

 

๑ 



 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑๔ 

เปิดรับสมัครโปรแกรมหลังเลิกเรยีน  แผนกบริหาร นักเรียน/ผู้ปกครอง 
ประกาศรับสมคัรผู้สมคัรเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีน  แผนกประถมฯ นักเรียน 

จัดนักเรยีนระดับอนุบาล ๑ ป.๑ และป.๔ เข้าสีกีฬาวรพัฒน์เกมส ์  อนุบาลและประถมฯ ครู/นักเรียน 
ถ่ายรูปนักเรยีนระดับอนุบาล-ประถม (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรยีน)  ผู้ช่วยผู้จัดการ ครู/นักเรียน 

๑๕     
๑๖     
๑๗     

๑๘ 
รับสมคัรผูส้มคัรเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  แผนกประถมฯ นักเรียน 

แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 

๑๙ 

วันเสาร ์    
วันเสาร/์ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับอนุบาล เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ระดับประถมศึกษา เวลา 13.00 – 16.00 น. 

รับสมคัรคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรยีนวรพัฒน์ระดับห้องเรยีน 

 แผนกอนุบาล  
แผนกประถมฯ 

ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๐ วันอาทิตย์    

๒๑ 

เริ่มโปรแกรมเสริมหลังเลิกเรยีนแผนกประถมฯ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ๒๑ พ.ค. – 
๑๔ ก.ย. 

แผนกประถมฯ นักเรียน 

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนอนุบาล ๑ – ๓  ๒๑ พ.ค. – 
๑๔ ก.ย. 

แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

 

๒ 



 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๒๒     
๒๓     
๒๔     

๒๕ 
กิจกรรม Big Cleaning Day “รอบรั้ววรพัฒน์” ครั้งท่ี ๑  ครูประจ าช้ัน ครู /นักเรียน  

กิจกรรมวสิาขบูชา  แผนกประถมฯ นักเรียน 
๒๖ วันเสาร ์    
๒๗ วันอาทิตย์    
๒๘     
๒๙ หยุดวันวิสาขบูชา    
๓๐     

๓๑ 
ดันดาราเตรียมอนุบาล ครั้งท่ี ๑  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 

ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  ครูเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 
 

๓ 



 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑ 
สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ผู้ปกครอง 

กิจกรรมท าดีมีคนเห็น  ครั้งท่ี ๑  แผนกประถมฯ นักเรียน 

๒ 
วันเสาร ์    

สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๓ วันอาทิตย์    
๔     
๕ กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล 3 - ประถม) ครั้งท่ี ๑  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
๖ สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๒ ครั้ง งวดที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 

๗ 
กิจกรรมไหว้ครู/เลือกประธานนักเรียน  ครูแผนกประถม นักเรียน 

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีน  
๘ แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  แผนกประถมฯ นักเรียน 

๙ 
วันเสาร ์    

ค่ายครอบครัววรพัฒน์ / เลือกตั้งคณะกรรการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน  แผนกบริหาร ครู/ผู้ปกครอง 
๑๐ วันอาทิตย์    

๑๑ 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรยีน  

ปีการศึกษา 2561-2562 
 แผนกบริหาร  

๑๒ กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๒  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
๑๓ ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๑  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 
๑๔ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  
๑๕     

 

๔ 



 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑๖ 
วันเสาร ์    

โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียนช้ันอนบุาล ๑ ๑๖-๑๗ มิ.ย. แผนอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 
๑๗ วันอาทิตย์    

๑๘ กิจกรรม “Open Class” แผนกประถมศึกษา  ครั้งท่ี ๑ ๑๘-๒๒ มิ.ย. แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 
เริ่มกิจกรรมสัปดาห์กลุม่สาระภาษาไทย/วันสุนทรภู ่ ๑๘-๒๖ มิ.ย. แผนกประถมฯ นักเรียน 

๑๙ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๓  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 

ทดสอบ Theme ๑ ช้ันอนุบาล 2-3 DLP ๑๙-๒๑ มิ.ย. แผนกอนุบาล นักเรียน 
๒๐ แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ครู/ผู้ปกครอง 

๒๑ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  แผนกบริหาร คณะกรรมการ 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  
๒๒ ตรวจสุขภาพนักเรยีนประจ าภาคเรียน ครั้งท่ี ๑  )อนุบาล(   แผนกบริหาร นักเรียน 

๒๓ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๑ -๒  ๒๓-๒๔ มิ.ย. แผนประถม ครู/ผู้ปกครอง 
๒๔ วันอาทิตย์    

๒๕ 
กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๑ ครั้งท่ี ๑  แผนกอนุบาล นักเรียน 

ทดสอบเตรียมความพร้อม Theme ๑ ช้ันอนุบาล ๑ ๒๕-๒๙ มิ.ย. แผนกอนุบาล นักเรียน 
ทดสอบเตรียมความพร้อม (๑-๒) ช้ันอนุบาล ๓ ๒๕-๒๙ มิ.ย. แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๖ 

กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย/วันสนุทรภู่  แผนกประถมฯ นักเรียน 
ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๒  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 

กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๒ ครั้งท่ี ๑  แผนกอนุบาล นักเรียน 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๔  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 

 

๕ 



 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๒๗ 
กิจกรรม open class ระดบัอนุบาล ๓ คร้ังท่ี ๑  แผนกอนุบาล นกัเรียน 

ดนัดาราระดบัอนุบาล คร้ังท่ี ๒  แผนอนุบาล ครู/นกัเรียน 

๒๘ 
กิจกรรมเราคือใบไมต้น้เดียวกนั ๑/๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๓  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นกัเรียน/ผปค.  

กิจกรรมเราคือใบไมต้น้เดียวกนัระดบัประถมศึกษา (ป.๑-๓)  ๑/๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๑  แผนกประถมฯ ครู /นกัเรียน/ผปค.  

๒๙ 

กิจกรรม Big Cleaning Day “รอบร้ัววรพฒัน์” คร้ังท่ี ๒  ครูประจ าชั้น ครู /นกัเรียน  

ส่งสมุดพฒันาการส่ือสารสัมพนัธ์ครู-ผูป้กครอง  ครูเตรียมอนุบาล ครู/ผูป้กครอง 
กิจกรรมเราคือใบไมต้น้เดียวกนัระดบัประถมศึกษา (ป.๔-๖)  ๑/๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๑  แผนกประถมฯ ครู /นกัเรียน/ผปค.  

ตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าภาคเรียน คร้ังท่ี ๑ (ประถม)  แผนกบริหาร นกัเรียน 

๓๐ 

วนัเสาร์    
ครูเยีย่มบา้น นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ -๔  ๓๐ มิ.ย.-๑ 

ก.ค. 
แผนประถม ครู/ผูป้กครอง 

 

๖ 



 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑ วันอาทิตย์    

๒ 
กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ช้ันอนุบาล ๑ ๒–๓๑ ก.ค. หัวหน้าสายช้ัน อ.๓ ครูประจ าช้ัน/ผปค. 

ทดสอบเตรียมความพร้อม (1-2) ช้ันอนุบาล ๒ ๒-๖ ก.ค. แผนกอนุบาล นักเรียน 

๓ 

สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 
สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๕  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
กิจกรรม “Open Class” แผนกเตรียมอนุบาล ครั้งท่ี ๑ ๓-๔ ก.ค. แผนกเตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 

๔     
๕ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๔  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  

๖ 
ตรวจสุขภาพนักเรยีน(โดยกุมารแพทย์)  แผนกเตรียมอนุบาล นักเรียน 

กิจกรรมท าดีมีคนเห็น  ครั้งท่ี ๒  แผนกประถมฯ นักเรียน 
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองร่วมกับผู้บริหาร ครั้งที่ 2  หน.สัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครอง 

๗ วันเสาร/์ประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร ครั้งท่ี ๒  แผนกบริหาร ครู-บุคลากร 
๘ วันอาทิตย์    
๙     

๑๐ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๖  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 

ค่ายพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ MIDL ช้ันอนุบาล ๓ ครั้งท่ี ๑  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 
๑๑ ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๓  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 

๑๒ 
กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๕  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  

ค่ายพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ MIDL ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ครั้งท่ี ๑  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
 

๗ 



 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑๓ ค่ายพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ MIDL ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ครั้งท่ี ๑  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 

๑๔ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันอนุบาล ๒ ๑๔-๑๕ ก.ค. แผนกอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 
๑๕ วันอาทิตย์    
๑๖     

๑๗ กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๗  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
๑๘     
๑๙ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๖  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  

๒๐ 
แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอส ผู้ปกครอง 
ค่ายเยาวชนสมัพันธ์ไทย – มาเลเซีย – อินโดนีเซีย ๒๐-๒๒ ก.ค. แผนกประถมฯ ครู /นักเรียน  

๒๑ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันอนุบาล ๓ ๒๑-๒๒ ก.ค. แผนกอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 
๒๒ วันอาทิตย์    
๒๓     

๒๔ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๘  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 

ทดสอบ Theme ๒ ช้ันอนุบาล 2-3 DLP ๒๔-๒๖ ก.ค. แผนกอนุบาล นักเรียน 
๒๕ ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๔  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 

๒๖ 

กิจกรรมวันอาฬาหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษาแผนกประถมและอนุบาล  แผนกประถมฯ คร ู
กิจกรรม Big Cleaning Day “รอบรั้ววรพัฒน์” ครั้งท่ี ๓  ครูประจ าช้ัน ครู /นักเรียน  

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๗  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  
กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกันระดับประถมศึกษา (ป.๑-๓)  ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒  แผนกประถมฯ ครู /นักเรียน/ผปค.  

 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

๘ 



 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๒๗ หยุดวันอาสาฬหบูชา    
๒๘ วันเสาร ์    
๒๙ วันอาทิตย์    
๓๐ หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐    

๓๑ 

ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  ครูเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 
ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๓  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๙  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
ทดสอบเตรียมความพร้อม ช้ันอนบุาล 2-3 DLP ๓๑ ก.ค.-๓ 

ส.ค. 
แผนกอนุบาล นักเรียน 

 

๙ 



 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑ กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ช้ันอนุบาล ๒ ๑–๓๑ ส.ค. หัวหน้าสายช้ัน อ.๒ ครูประจ าช้ัน/ผปค. 

๒ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๘  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  

๓ 
สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 

สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
กิจกรรมท าดีมีคนเห็น  ครั้งท่ี ๓  แผนกประถมฯ นักเรียน 

๔ วันเสาร/์วรพัฒน์เกมส์ ครั้งท่ี ๒๐    
๕ วันอาทิตย์    
๖ เริ่มกิจกรรมสัปดาห์วันแม ่ ๗–๑๑ ส.ค. แผนกอนุบาล-ประถม ครู/นักเรียน/ผปค. 

๗ กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๑๐  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
๘ ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๕  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 
๙ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๙  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  

๑๐ กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ  แผนกประถม/อนุบาล นักเรียน /ผปค.  
๑๑ วันเสาร ์    
๑๒ วันอาทิตย์    

๑๓ 
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน

รัชกาลที่ ๙ 
   

๑๔ 
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์  ๑๔-๑๗ ส.ค. แผนกประถมฯ นักเรียน 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๑๑  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
ทดสอบเตรียมความพร้อม Theme ๒ และสอบภาคปฏิบตัิ ช้ันอนุบาล ๑ ๑๔-๒๐ ส.ค. แผนกอนุบาล นักเรียน 

๑๕     

๑๖ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑๐  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  
 

๑๐ 



 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑๗     
๑๘ วันเสาร ์    
๑๙ วันอาทิตย์    

๒๐ 
แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
ทดสอบเตรียมความพร้อม (๓-๔) ช้ันอนุบาล ๓ ๒๐-๒๔ ส.ค. แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๑ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๑๒  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 

ค่าย STEM Education ระดับอนุบาล  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 
ทดสอบเตรียมความพร้อม (3-4) ช้ันอนุบาล ๒ ๒๑-๓๑ ส.ค. แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๒ 
ค่าย STEM Education ระดับประถมศึกษา  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 

ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๖  แผนอนุบาล ครู/นักเรียน 
๒๓ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑๑  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  
๒๔     

๒๕ 
วันเสาร ์    

แข่งขันคณิตคิดเร็ว MGIQ 180 โรงเรียนในเครือกลุ่มเบญจมติร  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
๒๖ วันอาทิตย์    
๒๗ กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๑ ครั้งท่ี ๒  แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๘ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง (อนุบาล3-ประถม) ครั้งท่ี ๑๓  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 

ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๔  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 
กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๒ ครั้งท่ี ๒  แผนกอนุบาล นักเรียน 

 

๑๑ 



 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๒๙ กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๓ ครั้งท่ี ๒  แผนกอนุบาล นักเรียน 

๓๐ 
กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑๒  หน.สายชั้นอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกันระดับประถมศึกษา (ป.๑-๓)  ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๓  แผนกประถมฯ ครู /นักเรียน/ผปค.  

๓๑ 
ตลาดนดัวรพัฒน์  ครั้งท่ี ๑  แผนกประถมฯ นร./ผปค. 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกันระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖)  ๑/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒  แผนกประถมฯ ครู /นักเรียน/ผปค.  
ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  ครูเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 

 

๑๒ 



๑๓ 

เดือน กันยายน ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑ วันเสาร ์    
๒ วันอาทิตย์    

๓ 
กิจกรรม “Open Class” แผนกเตรียมอนุบาล ครั้งท่ี ๒ ๓-๔ ก.ย. แผนกเตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 

สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๔ กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ช้ันอนุบาล ๓ ๔–๒๘ ก.ย. หัวหน้าสายช้ัน อ.๓ ครูประจ าช้ัน/ผปค. 
๕     
๖     

๗ กิจกรรม “Open Class” แผนกประถมศึกษา  ครั้งท่ี ๒ (เปดิรับบุคคลภายนอก)  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 
กิจกรรมท าดีมีคนเห็น  ครั้งท่ี ๔  แผนกประถมฯ นักเรียน 

๘ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๕ -๖  ๘-๙ ก.ย. แผนกประถมฯ ครู/ผู้ปกครอง 
๙ วันอาทิตย์    

๑๐ แจ้งการช าระเงินและรับช าระเงินค่าธรรมเนียม ภาคเรียนท่ี ๒  แผนกบริหาร ผู้ปกครอง 
๑๑     

๑๒ 
    

ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๗  แผนอนุบาล ครู/นักเรียน 
๑๓ กิจกรรมแนะแนว ผู้ปกครองเตรียมอนุบาล เข้าเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑   ผช.ผอ.แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

๑๔ 

กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองระดบัช้ันอนุบาล ๓ เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 
สิ้นสุดโปรแกรมหลังเลิกเรียนอนุบาล ๑ – ๓   ผช.ผอ.แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

สิ้นสุดโปรแกรมหลังเลิกเรียนแผนกประถมศึกษา  แผนกประถมฯ นักเรียน 
นิทรรศการ “Project Approach” ช้ันอนุบาล ๒-๓ DLP  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

 



๑๔ 

เดือน กันยายน ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑๕ วันเสาร ์    
๑๖ วันอาทิตย์    
๑๗ ทดสอบเตรียมความพร้อม+ปฏิบตัิ ช้ันอนุบาล ๒-๓ DLP ๑๗-๒๗ก.ย. แผนกอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  

๑๘ นิทรรศการ “โครงการนิทานเพื่อนรัก” ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๑  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 
๑๙     
๒๐ แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 

๒๑ 
นิทรรศการ “Project Approach” ช้ันอนุบาล ๒  แผนกอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  
นิทรรศการ “Project Approach” ช้ันอนุบาล ๓  แผนกอนุบาล ครู /นักเรียน/ผปค.  
นิทรรศการ “โครงงานวิทยาศาสตร์” ช้ันอนุบาล ๓  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๒ วันเสาร/์ประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร ครั้งท่ี ๓  แผนกบริหาร ครู-บุคลากร 
๒๓ วันอาทิตย์    

๒๔ 
ตอบแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจท่ีมีต่อโรงเรียนวรพัฒน์/โหวตครูดเีด่น 

ภาคเรยีนที่ 1/2561 
๒๔-๒๘ ก.ย. แผนกบริหาร ผู้ปกครอง 

สอบภาคปฏิบัติ ช้ันอนุบาล ๒ ๒๔-๒๘ ก.ย. แผนกอนุบาล นักเรียน 
 สอบภาคปฏิบัติ ช้ันอนุบาล ๓ ๒๔-๒๘ ก.ย. แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๕ 
เปิดรับสมัครนักเรยีนใหม่  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ๒๕ก.ย.-๓๐ 

พ.ย. 
แผกบริหาร นักเรียน/ผู้ปกครอง 

ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๕  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 

๒๖ 
นักเรียนประถมสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ ๒๖-๒๘ ก.ย. แผนกประถมฯ คร ู

ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๘  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๑๕ 

เดือน กันยายน ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๒๗     

๒๘ 

กิจกรรม Big Cleaning Day “รอบรั้ววรพัฒน์” ครั้งท่ี ๔  ครูประจ าช้ัน ครู/นักเรียน 
ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  ครูเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 

จ าหน่ายหนังสือเรียน ภาคเรยีนที่ ๒ ระดับประถม  แผนกประถมฯ ผู้ปกครอง 
นิทรรศการ “Project Approach” ช้ันอนุบาล ๑  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๙ 
วันเสาร ์    

คอนเสิรต์ Manila Tamarind 2018    
๓๐ วันอาทิตย์    

 



๑๖ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑ 
ปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับอนุบาล และ ป.๑-๓    

ค่ายลูกเสือสามัญ ป.๔-๖ ๑-๓ ต.ค. แผนกประถมฯ นักเรียน 
เริ่มโปรแกรมปิดภาคเรียนแผนกอนุบาล ๑-๒๖ ต.ค.  แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒     

๓ 
สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 

สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 

๔ 
ปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ป.๔-๖  แผนกประถมฯ นักเรียน 

ค่ายศิลปะ (ผลฝิัน ปั้นไอเดียร์) ๔-๖ ต.ค. แผนกประถมฯ นักเรียน 
๕ ตรวจสุขภาพนักเรยีน(โดยกุมารแพทย์)  แผนกเตรียมอนุบาล นักเรียน 
๖ วันเสาร ์    
๗ วันอาทิตย์    
๘ ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบซ่อมเสริม  แผนกประถมฯ นักเรียน 
๙ หยุดวันสารทไทย    

๑๐ 
สอบซ่อมเสริมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ตามตารางสอบ)  แผนกประถมฯ นักเรียน 

Funny English Camp ๑๐-๑๙ ต.ค. แผนกประถมฯ นักเรียน 
๑๑ สอบซ่อมเสริมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ตามตารางสอบ)  แผนกประถมฯ นักเรียน 
๑๒     
๑๓ วันเสาร ์    
๑๔ วันอาทิตย์    

๑๕ 
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
   

๑๖     
 



๑๗ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑๗     
๑๘     
๑๙ แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๒๐ วันเสาร ์    
๒๑ วันอาทิตย์    
๒๒ เริ่มวันหยดุครู-บุคลากรโรงเรียนวรพัฒน์ ๒๒-๒๘ ต.ค. แผนกบริหาร ครู-บุคลากร 
๒๓ หยุดวันปิยมหาราช    
๒๔     
๒๕     
๒๖     
๒๗ วันเสาร ์    
๒๘ วันอาทิตย์    
๒๙     

๓๐ 
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าป ี  แผนกบริหาร คร ู

ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๖  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 
๓๑ ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  ครูเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 

 



๑๘ 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ระดับอนุบาลและระดับประถม  แผนกอนุบาล-ประถม ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒ 
สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 

สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๓ วันเสาร/์ประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร ครั้งท่ี ๔    
๔ วันอาทิตย์    

๕ 

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนอนุบาล ๑ – ๓ ๕ พ.ย.– ๑๕ 
ก.พ. 

ผช.ผอ.แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนแผนกประถมศึกษา ๕ พ.ย.– ๑๕ 
ก.พ. 

แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ช้ันอนุบาล ๑ ๕ – ๓๐ พ.ย. หัวหน้าสายช้ัน อ.๑ ครูประจ าช้ัน/ผปค. 

๖ 
สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๒ ครั้ง งวดที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 

    
๗     
๘ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 
๙     

๑๐ 
วันเสาร/์ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี 2 รับผลการเรียน แผนกอนุบาล-ประถม  แผนกอนุบาล-ประถม ครู/นักเรียน/ผปค. 

มอบเกียรติบัตรนักเรียนทีม่ีผลการเรียนยอดเยีย่ม  
๑๑ วันอาทิตย์    
๑๒     
๑๓     
๑๔ ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๙  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 

 



๑๙ 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑๕ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  แผนกบริหาร คณะกรรมการ 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 
๑๖ ตรวจสุขภาพนักเรยีนประจ าภาคเรียน ครั้งท่ี 2 (แผนกอนุบาล)  แผนกบริหาร นักเรียน 

๑๗ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันอนุบาล ๑ ๑๗-๑๘ พ.ย. แผนกอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 
๑๘ วันอาทิตย์    
๑๙     
๒๐ แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๒๑     

๒๒ 
กิจกรรมวันลอยกระทง  แผนกประถมฯ นักเรียน 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๓  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๓ 
ตรวจสุขภาพนักเรยีนประจ าภาคเรียน ครั้งท่ี ๒ (แผนกประถม)  แผนกบริหาร นักเรียน 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองร่วมกับผู้บริหาร ครั้งที่ 3  หน.สัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครอง 
กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกันระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖)  ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๔ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๑ -๒  ๒๔-๒๕ พ.ย. แผนกประถมฯ ครู/ผู้ปกครอง 
๒๕ วันอาทิตย์    

๒๖ 
เริ่มกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ  แผนกอนุบาล-ประถม ครู/นักเรียน/ผปค. 

กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๑ ครั้งท่ี ๓  แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๗ 
ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๗  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 

กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๒ ครั้งท่ี ๓  แผนกอนุบาล นักเรียน 
 



 

๒๐ 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๒๘ 
ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๑๐  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 

กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๓ ครั้งท่ี ๓  แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๙ 
กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๔  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกันระดับประถมศึกษา (ป.๑-๓)  ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 

๓๐ 

กิจกรรม Big Cleaning Day “รอบรั้ววรพัฒน์” ครั้งท่ี ๕  ครูประจ าช้ัน ครู/นักเรียน 
ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  ครูเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 

กิจกรรมวันพ่อ  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 
ปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

กลุ่มบัตร GREEN CARD 
 แผนกบริหาร นักเรียน/ผู้ปกครอง 

 



๒๑  

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑ วันเสาร ์    
๒ วันอาทิตย์    

๓ 
สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 

สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
เริ่มกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ช้ันอนุบาล ๒ ๓ – ๒๘ ธ.ค. หัวหน้าสายช้ัน อ.๒ ครูประจ าช้ัน/ผปค. 

๔ 

สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๒ ครั้ง งวดที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 
นิทรรศการ “โครงงานวิทยาศาสตร์” ช้ันอนุบาล ๑ และช้ันอนุบาล ๒  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

นิทรรศการ “โครงงานวิทยาศาสตร์” ช้ันอนุบาล ๒ และช้ันอนุบาล ๓ ห้องเรียน 
DLP 

 แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

๕ วันพ่อแห่งชาติ    

๖ 
กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๕  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

ค่ายพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ MIDL ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ครั้งท่ี ๒  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 

๗ 
กิจกรรมท าดีมีคนเห็น  ครั้งท่ี ๕  แผนกประถมฯ นักเรียน 

ค่ายพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ MIDL ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ครั้งท่ี ๒  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน 
๘ วันเสาร ์    
๙ วันอาทิตย์    

๑๐ วันรัฐธรรมนญู    
๑๑ ค่ายพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ MIDL ช้ันอนุบาล ๓ ครั้งท่ี ๒  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 
๑๒     

๑๓ 
ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๑๑  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๖  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๒๒ 

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑๔ 
ตรวจสุขภาพนักเรยีน(โดยกุมารแพทย์)  แผนกเตรียมอนุบาล นักเรียน 

ประชุมชี้แจงการรับสมัครโปรแกรม Dual Language Program  
ระดับอนุบาล และประถมศึกษา ครั้งท่ี 1  

 แผนกอนุบาล นักเรียน/ผปค. 

๑๕ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันอนุบาล ๒ ๑๕-๑๖ ธ.ค. แผนกอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 
๑๖ วันอาทิตย์    

๑๗ 
รับสมคัรนักเรียนเข้าเรียน โปรแกรม Dual Language Program ระดับอนุบาล 

๒ 
 แผนกอนุบาล นักเรียน/ผปค. 

กิจกรรม “Open Class” แผนกประถมศึกษา  ครั้งท่ี ๓ ๑๗-๒๑ ธ.ค. แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 

๑๘ 
รับสมคัรนักเรียนเข้าเรียน โปรแกรม Dual Language Program ระดับอนุบาล 

๓ 
 แผนกอนุบาล นักเรียน/ผปค. 

๑๙     

๒๐ 
แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 

รับสมคัรนักเรียนเข้าเรียน โปรแกรม Dual Language Program ระดับป.๑  แผนกประถมฯ นักเรียน/ผปค. 
กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๗  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๑ 
กิจกรรม Big Cleaning Day “รอบรั้ววรพัฒน์” ครั้งท่ี ๖  ครูประจ าช้ัน ครู/นักเรียน 

ตลาดนดัวรพัฒน์  ครั้งท่ี ๒  แผนกประถมฯ นักเรียน 

๒๒ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๓ -๔  ๒๒-๒๓ ธ.ค. แผนกประถมฯ ครู/ผู้ปกครอง 
๒๓ วันอาทิตย์    

 



๒๓ 

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๒๔ 
ทดสอบเตรียมความพร้อม (1-2) ช้ันอนุบาล ๓ ๒๔ ธ.ค.- ๓ 

ม.ค. 
แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๕ ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๘  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 
๒๖ ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๑๒  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 

๒๗ 
กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๘  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกันระดับประถมศึกษา (ป.๑-๓)  ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๘ 

กิจกรรมท าบญุตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่  แผนกบริหาร นักเรียน/ผู้ปกครอง 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมแ่ผนกอนุบาล  แผนกอนุบาล นักเรียน/ผู้ปกครอง 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แผนกประถม  แผนกประถมฯ นักเรียน/ผู้ปกครอง 
ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  แผนกเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 

๒๙ วันเสาร ์    
๓๐ วันอาทิตย์    
๓๑ วันสิ้นป ี    

 



๒๔ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑ หยุดวันข้ึนปีใหม ่    
๒     

๓ 

สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 
สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๙  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 
เริ่มกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ช้ันอนุบาล ๓ ๓ – ๓๑ 

ม.ค. 
หัวหน้าสายช้ัน อ.๓ ครูประจ าช้ัน/ผปค. 

ทดสอบเตรียมความพร้อม Theme ๓ ช้ันอนุบาล ๑ ๓-๙ ม.ค. แผนกอนุบาล นักเรียน 
๔ กิจกรรมท าดีมีคนเห็น  ครั้งท่ี ๖  แผนกประถมฯ นักเรียน 
๕ วันเสาร/์ประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร ครั้งท่ี ๕    
๖ วันอาทิตย์    
๗     

๘ 
ทดสอบ Theme ๑ ช้ันอนุบาล 2-3 ห้องเรียน DLP ๘ – ๑๐ 

ม.ค. 
แผนกอนุบาล นักเรียน 

๙ ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๑๓  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 
๑๐ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑๐  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 
๑๑     
๑๒ วันเสาร ์    
๑๓ วันอาทิตย์    
๑๔ กิจกรรม “Open Class” แผนกเตรียมอนุบาล ครั้งท่ี ๓ ๑๔-๑๕ ม.ค. แผนกเตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 
๑๕     

 



๒๕ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑๖ หยุดวันครูทุกแผนก (เตรยีมอนุบาล อนุบาล ประถม) เพื่อเข้าร่วมพธิีบูรพาจารย์    
๑๗ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑๑  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 
๑๘ แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 

๑๙ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันอนุบาล ๓ ๑๙-๒๐ ม.ค. แผนกประถมฯ ครู/ผู้ปกครอง 
๒๐ วันอาทิตย์    
๒๑ กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๑ ครั้งท่ี ๔  แผนกอนุบาล นักเรียน 
๒๒ กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๒ ครั้งท่ี ๔  แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๓ กิจกรรม open class ระดับอนุบาล ๓ ครั้งท่ี ๔  แผนกอนุบาล นักเรียน 
ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๑๔  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 

๒๔ กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑๒  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๕ 
กิจกรรม Big Cleaning Day “รอบรั้ววรพัฒน์” ครั้งท่ี ๗  ครูประจ าช้ัน ครู/นักเรียน 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกันระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖)  ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๖ 
วันเสาร ์    

ครูเยี่ยมบ้าน นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๕ -๖  ๒๖-๒๗ ก.ย. แผนกประถมฯ ครู/ผู้ปกครอง 
๒๗ วันอาทิตย์    

 



 

๒๖ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๒๘ 

ทดสอบเตรียมความพร้อม (๕-๖) ช้ันอนุบาล ๒ ๒๘ ม.ค. – 
๑ ก.พ. 

แผนกอนุบาล นักเรียน 

ทดสอบเตรียมความพร้อม ช้ันอนบุาล 2-3 DLP ๒๘ ม.ค. – 
๑ ก.พ. 

แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๙ ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๙  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 
๓๐     

๓๑ 
ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  แผนกเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑๓  หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 
กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกันระดับประถมศึกษา (ป.๑-๓)  ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๓  แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 

 



๒๗ 

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑ 

สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 
Open House โปรแกรม Dual Language Program  

ระดับอนุบาล และประถมศึกษา  
 แผนกอนุบาล นักเรียน/ผปค. 

กิจกรรมท าดีมีคนเห็น  ครั้งท่ี ๗  แผนกประถมฯ นักเรียน 
สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 

๒ วันเสาร/์สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (อาจมีการเปลีย่นแปลง)  แผนกประถมฯ นักเรียน 
๓ วันอาทิตย์    
๔ นักเรียนระดับช้ัน ป.๖ รับใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)  แผนกประถมฯ นักเรียน/ผปค. 
๕     
๖     
๗     
๘     

๙ 
วันเสาร ์    

วันเสาร/์กิจกรรมค่ายช้างน้อย น้ าเงิน – เหลือง ระดับอนุบาล//บินสู่โลกกว้าง
และเดินทางไกล ป.๑-๓ 

 แผนกอนุบาล-ประถม ครู/นักเรียน/ผปค 

๑๐ วันอาทิตย์    
๑๑ สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑-๑๓ ก.พ. แผนกประถมฯ นักเรียน 
๑๒     
๑๓ ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๑๕  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 

๑๔ 
ตรวจสุขภาพประจ าภาคเรยีนที่ ๒ แผนกประถมศึกษา  แผนกประถมฯ นักเรียน 

music for you 2017   แผนกประถมฯ ครู/นักเรียน/ผปค. 
 



๒๘ 

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑๕ 
สิ้นสุดโปรแกรมหลังเลิกเรียนแผนกประถมศึกษา  แผนกประถมฯ นักเรียน 

สิ้นสุดโปรแกรมหลังเลิกเรียนอนุบาล ๑ – ๓   ผช.ผอ.แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 
๑๖ วันเสาร ์    
๑๗ วันอาทิตย์    

๑๘ 

สอบซ่อมเสริมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๘-๑๙ ก.พ. แผนกประถมฯ นักเรียน 
เริ่มโปรแกรมติวเข้าเรียนช้ัน ม.๑ ของนักเรียนระดับชั้นป.๖ ๑๘-๑ มี.ค. แผนกประถมฯ นักเรียน 

ตอบแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจท่ีมีต่อโรงเรียนวรพัฒน์/โหวตครูดเีด่น ๑๘-๒๒ ก.พ. แผนกบริหาร ผู้ปกครอง 
ทดสอบเตรียมความพร้อม Theme ๔ และสอบภาคปฏิบตัิ ช้ันอนุบาล ๑ ๑๘-๒๘ ก.พ. แผนกอนุบาล นักเรียน 

ทดสอบเตรียมความพร้อม (3-4) ช้ันอนุบาล ๓ ๑๘ ก.พ.-1 
มี.ค. 

แผนกอนุบาล นักเรียน 

๑๙ หยุดวันมาฆบูชา    

๒๐ 
แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 

    
๒๑ นิทรรศการ “โครงการนิทานเพื่อนรัก” ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๑  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน/ผปค. 

๒๒ 

ท าบุญประจ าปีโรงเรียนวรพัฒน์ “วรพัฒน์ตั้งมั่นในความดี ปีท่ี ๒๘”  แผนกบริหาร ครู/นักเรียน/ผปค. 
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรยีน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   

มอบรางวัลครูดีศรีวรพัฒน ์  
กิจกรรม Big Cleaning Day “รอบรั้ววรพัฒน์” ครั้งท่ี ๘  ครูประจ าช้ัน ครู/นักเรียน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๒๙ 

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๒๓ วันเสาร/์ประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร ครั้งท่ี ๖  แผนกบริหาร ครู-บุคลากร 
๒๔ วันอาทิตย์    

๒๕ 

ทดสอบเตรียมความพร้อม (๗) และสอบภาคปฏิบัติ ช้ันอนุบาล ๒ ๒๕ ก.พ.– ๖
มี.ค. 

แผนกอนุบาล นักเรียน 

ทดสอบเตรียมความพร้อม + ภาคปฏิบัติ ช้ันอนุบาล 2-3 ห้องเรียนDLP ๒๕ ก.พ. – 
๖ มี.ค. 

แผนกอนุบาล นักเรียน 

๒๖ 
ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๑๐  แผนกเตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 

สิ้นสุดกจิกรรม Learning Community แผนกประถมศึกษา  แผนกประถมฯ นักเรียน 
๒๗ ดันดาราระดับอนุบาล ครั้งท่ี ๑๖  แผนอนุบาล ครู/นักเรียน 

๒๘ 
ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  แผนกเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองร่วมกับผู้บริหาร ครั้งที่ 4  หน.สัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครอง 
 



๓๐ 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑ สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๒ วันเสาร ์    
๓ วันอาทิตย์    
๔ สอบปลายภาคเรียนนักเรียนช้ันประถมปีท่ี ๑-๕ ๔-๖ มี.ค. แผนกประถมฯ นักเรียน 
๕ บินสู่โลกกว้าง ช้ันอนุบาล 2  แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 
๖ ตรวจสุขภาพนักเรยีน(โดยกุมารแพทย์)  แผนกเตรียมอนุบาล นักเรียน 
๗ ปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  แผนกประถม-อนุบาล    
๘ รับวุฒิบัตรนักเรียนระดับอนุบาล ๓ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖  แผนกประถมฯ นักเรียน 

๙ 
วันเสาร ์    

การแสดงของศูนย์ดนตรีและศลิปะ Manila Tamarind     
๑๐ วันอาทิตย์    

๑๑ 

เริ่มโปรแกรมปิดภาคเรียนระดับอนุบาล ๑๑ มี.ค. – 
๑๑ เม.ย. 

หน.สายชั้นอนุบาล ครู/นักเรียน 

ค่ายศิลปะ (ผลฝิัน ปั้นไอเดียร์ 2018) ๑๑-๑๓ มี.ค. แผนกประถมฯ นักเรียน 
จ าหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรยีน อนุบาลและประถมฯ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ๑๑-๒๙ มี.ค. แผนกบริหาร นักเรียน/ผู้ปกครอง 

๑๒ ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบซ่อมเสริม  แผนกประถมฯ นักเรียน 
๑๓ สอบซ่อมเสริมระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๕ ๑๓-๑๔ มี.ค. แผนกประถมฯ นักเรียน 
๑๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี 3  แผนกบริหาร คณะกรรมการ 
๑๕     

 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 
 



๓๑ 

เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑๖ วันเสาร ์    
๑๗ วันอาทิตย์    
๑๘     
๑๙     
๒๐ แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๒๑ ศึกษาดูงานและกิจกรรมพัฒนาองค์กร คณะครูโรงเรยีนวรพัฒน ์ ๒๑-๒๖ มี.ค. แผนกบริหาร คร ู
๒๒     
๒๓ วันเสาร ์    
๒๔ วันอาทิตย์    
๒๕     
๒๖ ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๑๑  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 
๒๗     
๒๘     
๒๙ ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  ครูเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 

๓๐ 

วันเสาร ์    
ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรยีน ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  แผนกอนุบาล-ประถม นักเรียน/ผู้ปกครอง 

มอบเกียรติบัตรนักเรียนทีม่ีผลการเรียนยอดเยีย่ม  
มอบรางวัล Warraphat Recognition Awards 2018  

๓๑ วันอาทิตย์    
 



๓๒ 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร ระดับอนบุาล และระดับประถมศึกษา ๑-๓ เม.ย. แผนกอนุบาล-ประถม คร ู
๒     

๓ 
สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 

สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๔     
๕     

๖ 
วันเสาร/์วันจักร ี    

วันหยุดประจ าปีของคร-ูบุคลากรโรงเรียนวรพัฒน ์ ๖ – ๑๙ 
เม.ย.  

แผนกบริหาร ครู-บุคลากร 

๗ วันอาทิตย์    
๘     
๙     

๑๐     
๑๑ สิ้นสุดโปรแกรมปดิภาคเรียน  ผช.ผอ.แผนกอนุบาล ครู/นักเรียน 
๑๒     
๑๓ วันเสาร ์    
๑๔ วันอาทิตย์    
๑๕ หยุดวันสงกรานต ์    
๑๖     
๑๗     
๑๘     

 

เดือน เมษายน ๒๕๖๒ 
 



 

๓๓ 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑๙ แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 
๒๐ วันเสาร ์    
๒๑ วันอาทิตย์    
๒๒ ครู-บุคลากรเปิดท างาน    
๒๓     
๒๔     
๒๕     
๒๖     
๒๗ วันเสาร/์ประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร ครั้งท่ี ๑    
๒๘ วันอาทิตย์    
๒๙     

๓๐ 
ส่งสมดุพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง  ครูเตรียมอนุบาล ครู/ผู้ปกครอง 

ดันดาราเตรียมอนุบาล  ครั้งท่ี ๑๒  เตรียมอนุบาล ครู/นักเรียน 
 

เดือน เมษายน ๒๕๖๒ 
 



๓๔ 

เดือน พฤษภาคม ๑/๒๕๖๒ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 
๑     

๒ 

โปรแกรมเตรียมความพร้อม อ.๑ และ ป.๑ ๒ – ๑๐ 
พ.ค. 

แผนกอนุบาล/ประถม นักเรียน 

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล ๑ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ระดับอนบุาล เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ระดับประถมศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 แผนกอนุบาล/ประถม ครู/ผู้ปกครอง 

๓ 
สิ้นสุดการรับช าระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย ๕ ครั้ง งวดที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  หัวหน้างานการเงิน ครู/ผู้ปกครอง 

สิ้นสุดการช าระค่าธรรมเนยีมรายเดือนนักเรียนเตรยีมอนุบาล  ธุรการเนอสฯ ผู้ปกครอง 

๔ 

วันเสาร ์  แผนกบริหาร ครู-บุคลากร 
วันเสาร/์ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับอนุบาล ๒-๓  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๒-๖  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

รับสมคัรคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรยีนวรพัฒน์ระดับห้องเรยีน 

   

๕ วันอาทิตย์    

๖ 
จ าหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึก และสมดุ ๖-๘  พ.ค. แผนกประถมฯ นักเรียน/ผู้ปกครอง 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เปดิเทอมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒   
๗     
๘     
๙     

๑๐     
๑๑ วันเสาร ์    
๑๒ วันอาทิตย์    

 



๓๕ 

เดือน พฤษภาคม ๑/๒๕๖๒ 
 

วันท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม 

๑๓ 
เปิดเทอม ภาคเรยีน ๑/๒๕๖๒   แผนกประถมฯ/

อนุบาล 
ครู/นักเรียน 

กิจกรรมต้อนรับเปดิเทอม  
๑๔     
๑๕     
๑๖     
๑๗     
๑๘ วันเสาร ์    
๑๙ วันอาทิตย์    
๒๐     
๒๑     
๒๒     
๒๓     
๒๔     
๒๕ วันเสาร ์    
๒๖ วันอาทิตย์    
๒๗     
๒๘     
๒๙     
๓๐     

๓๑ 
    
    

 



 

๓๖ 

๑. โรงเรียนจะถือปฏิบัติตามก าหนดการใน หากมีเหตุสุดวิสัยส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนก าหนดการเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกั บ
นักเรียน โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองทราบอย่างเป็นทางการด้วยลายลักษณ์อักษรก่อนการด าเนินการอย่างน้อย ๕ วันท าการ 

๒. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมประจ าสัปดาห์ของครูทุกแผนกเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน วางแผน ก ากับและ
ติดตามการท างานร่วมกัน ดังนั้นขอความร่วมมือในวันประชุมประจ าสัปดาห์ดังกล่าวผู้มารับนักเรียน ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย ๑๕ นาที 
ก าหนดการประชุมดังนี ้

๒.๑ ครูแผนกเตรียมอนุบาลประชุมประจ าสัปดาห์วันจันทร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
๒.๒ ครูแผนกอนุบาลประชุมประจ าสัปดาห์วันอังคาร เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
๒.๓ ครูแผนกประถมฯประชุมประจ าสัปดาห์วันพฤหัสบดี  เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. 

๓. การเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของนักเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนก าหนดในปฏิทินนี้ให้ถือเป็น เวลาเรียนปกติ ของ
นักเรียน ดังนั้นขอความร่วมมือผู้ปกครองวางแผนและดูแลให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

๔. แผนกเนอสเซอรี่จะจัดส่งใบแจ้งการช าระเงินรายเดือนภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน และขอความกรุณาผู้ปกครองช าระเงินภายในวันที่ ๓ ของ
เดือนถัดไป 

๕. งานการเงินจัดส่งเอกสารแจ้งการช าระเงินส าหรับผู้ปกครองอนุบาลและประถมฯเลือกช าระเงินแบบรายเดือน ภายในวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน และ
ขอความกรุณาผู้ปกครองช าระเงินภายในวันท่ี ๓ ของเดือนถัดไป 

๖. ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลและประถมฯต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นทุกรายการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบปลายภาค
เรียนอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

๗. ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบเอกสารทุกฉบับท่ีโรงเรียนจัดส่งให้และส่งคืนตามก าหนดเวลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุตรหลานของท่าน 

๘. การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นช าระด้วยบัตรเครดิตได้ที่โรงเรียนและช าระด้วยเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
 

หมายเหตุ 
 


