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หมายเหตุ : 
 

 ก ำหนดกำรต่ำงๆน้ี จะตอ้งเป็นไปตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
 ของเช้ือไวรัส COVID -19 ดงันั้นอำจจะท ำใหไ้ม่สำมำรถจดักิจกรรม 
 ไดอ้ยำ่งเหมำะสมตำมท่ีก ำหนด โรงเรียนจะเล่ือน งด หรือเปล่ียน 
 วิธีกำรจดั โดยจะไดแ้จง้ใหผู้ป้กครองรับทรำบอีกคร้ังหน่ึง    
 โรงเรียนจะยดึควำมปลอดภยัปลอดโรคของนกัเรียนเป็นหลกั 
  ในกำรพิจำรณำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    โดยมีผูป้กครองอยูด่ว้ย 
พฤหสับดี-ศุกร์ 13-14   นกัเรียนใหม่ชั้นอนุบำลปีท่ี 1 และเตรียมอนุบำลเรียนคร่ึงวนั  
    โดยไม่มีผูป้กครอง 
อำทิตย ์ 16         ประชุมผูป้กครอง 
จนัทร์  17        นกัเรียนใหม่ชั้นอนุบำลปีท่ี 1 และเตรียมอนุบำลเรียนคร่ึงวนั 
     โดยไม่มีผูป้กครอง 
องัคำร-พุธ 18-19   นกัเรียนใหม่ชั้นอนุบำลปีท่ี 1 และ เตรียมอนุบำล  
    เร่ิมนอนกลำงวนัท่ีโรงเรียน 
พฤหสับดี 20        เปิดเรียนภำคตน้  ปีกำรศึกษำ 2564 
พุธ   26        วนัวสิำขบูชำ   โรงเรียนหยดุ  1  วนั 
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องัคำร  9          อ.3/2  ทศันศึกษำ พิพิธภณัฑท์หำรอำกำศ 
พุธ   10        อ.3/1  ทศันศึกษำ พิพิธภณัฑท์หำรอำกำศ                
องัคำร  16        อ.1/2  ทศันศึกษำ สถำนแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้ำ  
     ม.เกษตรศำสตร์ บำงเขน 
พุธ                      17        อ.1/3  ทศันศึกษำ สถำนแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้ำ  
     ม.เกษตรศำสตร์ บำงเขน 
พฤหสับดี              18         อ.1/1  ทศันศึกษำ สถำนแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้ำ  
     ม.เกษตรศำสตร์ บำงเขน  
จนัทร์-ศุกร์           22-26     ก ำหนดช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียน ภำคตน้  
    ปีกำรศึกษำ 2564 
 
เมษายน 2564 
ศุกร์   2       เรียนวนัสุดทำ้ยของภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 
เสำร์-อำทิตย ์         3-4        กำรแสดงนกัเรียน 
จนัทร์ท่ี                  5       ท ำบุญโรงเรียน   อนุบำลปีท่ี 3 รับประกำศนียบตัร 
องัคำร  6       วนัจกัรี  โรงเรียนหยดุ  1 วนั 
องัคำร-พฤหสับดี 13 -15  วนัสงกรำนต ์ โรงเรียนหยดุ 3 วนั 
อำทิตย ์ 25         ประชุมผูป้กครองนกัเรียนใหม่กบัครูประจ ำชั้น 
 
พฤษภาคม 2564 
องัคำร  4       วนัฉตัรมงคล   โรงเรียนหยดุ 1 วนั 
พุธ-ศุกร์ 5-7       นกัเรียนใหม่ชั้นอนุบำลปีท่ี 1 เรียนคร่ึงวนั 
    โดยมีผูป้กครองอยูด่ว้ย 
จนัทร์-พุธ 10-12   นกัเรียนใหม่ชั้น เตรียมอนุบำล เรียนคร่ึงวนั 

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ปีการศึกษา 2563 
 
กรกฎาคม 2563 
พุธ   1 เปิดเรียนภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563 
อำทิตย ์ 5 วนัอำสำฬหบูชำ 
จนัทร์  6 วนัเขำ้พรรษำ  โรงเรียนหยุด 1 วนั 
องัคำร  7 ชดเชยวนัอำสำฬหบูชำ+วนัเขำ้พรรษำ   โรงเรียนหยดุ  1 วนั 
จนัทร์  27 เรียนรู้เก่ียวกบัในหลวงรัชกำลท่ี10  และถวำยพระพร 
    พระบรมฉำยำลกัษณ์ 
องัคำร  28 วนัเฉลิมพระชนมพรรษำ ในหลวงรัชกำลท่ี 10 
    โรงเรียนหยดุ 1 วนั 
 
สิงหาคม 2563 
องัคำร  11 เรียนรู้เก่ียวกบัวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ
    พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง 
พุธ   12 วนัเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ  
    พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี  พนัปีหลวง    
    โรงเรียนหยดุ 1 วนั 

 
กนัยายน 2563 

 
ตุลาคม  2563 
จนัทร์  12 หยดุกลำงภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563 
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องัคำร                     13 วนัคลำ้ยวนัสวรรคต รัชกำลท่ี 9 โรงเรียนหยดุ 1 วนั 
ศุกร์   23 วนัปิยมหำรำช โรงเรียนหยดุ 1 วนั 
 

พฤศจิกายน 2563 
จนัทร์-ศุกร์ 2-6 ก ำหนดช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียนภำคปลำย  
    ปีกำรศึกษำ 2563 
ศุกร์   13 เรียนวนัสุดทำ้ยของภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ธันวาคม 2563 
องัคำร  1 เปิดเรียนภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 
ศุกร์   4 นิทรรศกำรนอ้มร ำลึกในหลวงรัชกำลท่ี 9 
เสำร์   5 วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรม 
    ชนกำธิเบศร มหำภูมิพล  อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
จนัทร์  7 ชดเชยวนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จ 
    พระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
    บรมนำถบพิตร โรงเรียนหยุด 1 วนั 
พฤหสับดี 10 วนัรัฐธรรมนูญ โรงเรียนหยุด 1 วนั  
พุธ   30 กิจกรรมร่ืนเริงส่งทำ้ยปีเก่ำตอ้นรับปีใหม่  (เฉพำะนกัเรียน) 
พฤหสับดี 31 หยดุวนัส้ินปี 
 
มกราคม 2564 
ศุกร์   1 หยดุวนัข้ึนปีใหม่ 
จนัทร์  4            เปิดเรียน 
ศุกร์   8            กิจกรรมวนัเด็ก 

อำทิตย ์ 10         ประชุมผูป้กครอง 
จนัทร์  11         ตรวจสุขภำพฟัน  
เสำร์   16         วนัครู 
ศุกร์   22 โรงเรียนหยดุภำยใน 1 วนั  เพื่อจดัเตรียมกิจกรรม 
    นิทรรศกำร Project Approach 
เสำร์-อำทิตย ์ 23-24 นิทรรศกำร Project Approach 
 
กมุภาพนัธ์ 2564 
องัคำร  2          อ.2/1  ทศันศึกษำ ศูนยว์ทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ  
    “ทอ้งฟ้ำจ ำลอง” 
พุธ   3           อ.2/3  ทศันศึกษำ ศูนยว์ทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ  
    “ทอ้งฟ้ำจ ำลอง” 
พฤหสับดี 4          อ.2/2  ทศันศึกษำ ศูนยว์ทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ  
    “ทอ้งฟ้ำจ ำลอง” 
ศุกร์   12        หยดุกลำงภำคปลำย  ปีกำรศึกษำ 2563 
องัคำร  16        อ.1/1  ทศันศึกษำ สวนเกษตรดำดฟ้ำ ส ำนกังำนเขตคลองเตย 
พุธ   17        อ.1/3  ทศันศึกษำ สวนเกษตรดำดฟ้ำ ส ำนกังำนเขตคลองเตย 
พฤหสับดี 18        อ.3 ทศันศึกษำ บำ้นครูธำนี 
ศุกร์   20        อ.1/2  ทศันศึกษำ สวนเกษตรดำดฟ้ำ ส ำนกังำนเขตคลองเตย 
พุธ   24        รับสมคัรนอ้งนกัเรียน 
ศุกร์   26        วนัมำฆบูชำ   โรงเรียนหยดุ 1 วนั 
  
มีนาคม 2564 
จนัทร์-ศุกร์ 1-5      รับสมคัรนกัเรียนปีกำรศึกษำ  2564 
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