
 

 

 
 
 
 

 

ปฏิทินกิจกรรม 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / งาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ 
อ.17 พ.ค. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ  
พฤ.2 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
กลุ่มบริหารทั่วไป ครูเส็ง   บุดดา 

ครูเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์ 
ครูกาญจนา  ดอนพลก้อม 

ศ.3 มิ.ย. 65 หยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

  

จ.6 มิ.ย. 65 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ครูวรเดชและคณะฯ 
พฤ.9 มิ.ย. 65 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารทั่วไป ครูเส็ง   บุดดา 

ครูหรรษา  รอดนิตย์ 
ครูณัฐดนัย  เดชมา 

ศ.24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด กลุ่มบริหารวิชาการ ครูอรอนงคแ์ละคณะฯ 
ศ.1 ก.ค. 65 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มบริหารทั่วไป ครูวรเดชและคณะฯ 
ศ.8 ก.ค. 65 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจ าน าพรรษา กลุ่มบริหารทั่วไป ครูณปภัชและคณะฯ 
อ.12 ก.ค. 65 กิจกรรมพิธีแห่เทียนจ าน าพรรษา กลุ่มบริหารทั่วไป ครูอุมาพรและคณะครูสาย

ชั้น ป.5 
พ.13 ก.ค. 65 หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา    
พฤ.14 ก.ค. 65 หยุดเรียนเนื่องในวันเข้าพรรษา   
ศ.15 ก.ค. 65 หยุดเรียนกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)   
ศ.22 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการ ครูรัตนา ครูดวงเดือนและ

คณะฯ 
อ.26 ก.ค. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กลุ่มบริหารทั่วไป ครูเส็ง   บุดดา 
ครูวรเดช  สังวาลย์น้อย 
ครูอุมาพร  บุญเปียก 

พฤ.28 ก.ค. 65 หยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  

ศ.29 ก.ค. 65 หยุดเรียนกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)   
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
ปฏิทินกิจกรรม  

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / งาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ 
พฤ.4 ส.ค. 65 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนสายชั้น ป.6 กลุ่มบริหารทั่วไป ครูปรางค์ทิพย์และคณะครู

สายชั้น ป.6 
พฤ.11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ   

กลุ่มบริหารทั่วไป ครูเส็ง   บุดดา 
ครูหรรษา  รอดนิตย์ 
ครูดวงเดือน  ศรีอินทร์ 

ศ.12 ส.ค. 65 หยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ   

  

พ.17 ส.ค. 65 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนสายชั้นอนุบาล 
และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มบริหารทั่วไป ครูปรางค์ทิพย์และคณะครู
สายชั้นอนุบาลและ 
สายชั้น ป.1  

ส.ค. 65 
 

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนสายชั้น ป.3 
และสายชั้น ป.4 

กลุ่มบริหารทั่วไป ครูปรางค์ทิพย์และคณะครู
สายชั้น ป.3 และ ป.4  

ส.ค. 65 
 

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนสายชั้น ป.2 
และสายชั้น ป.5 

กลุ่มบริหารทั่วไป ครูปรางค์ทิพย์และคณะครู
สายชั้น ป.2 และ ป.5  

อ.27 – พ.28 
ก.ย. 65 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ห้องเรียน MEP 
ชั้น ป.1 - ป.6  

กลุ่มบริหารวิชาการ ครูปรียา พุ่มมีจิตร 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ครูวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์ 
หัวหน้างานวัดผลฯ 
ครูกนกกร ฉัตรหิริญเลิศ 
หัวหน้างาน MEP 

ศ.30 ก.ย. 65 กิจกรรมท าบุญวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ครูอุมาพร ครูกาญจนา 
และคณะฯ 

จ.3 – พ.5 ต.ค.
65 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1 - ป.6 
และการประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 - 3 

กลุ่มบริหารวิชาการ ครูปรียา พุ่มมีจิตร 
ครูวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์ 
ครูวาสนา ตั้งเศวตชัย 

 
 

 



 

 

 
   
 
 

ปฏิทินกิจกรรม 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / งาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ 
พฤ.6 – จ.10 ต.ค. 
65 

การติดตามภาระงาน / ชิน้งาน 
นักเรียนส่งงานเพิ่มเติม 

กลุ่มบริหารวิชาการ ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอนทุกท่าน 

อ.11 – จ.31 ต.ค. 
65 

ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ  

อ.1 พ.ย. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
และแจ้งผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 1/65) 

กลุ่มบริหารวิชาการ ครูปรียา พุ่มมีจิตร 
ครูวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์
และครูประจ าชั้น 

 

หมายเหตุ ก าหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ปัจจุบันและตามความเหมาะสม 
 


