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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ สถานที ่
1 วันอังคารที่ 3 – วันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน  

2563 
รับสมคัรนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ห้องประชุมนีลสันเฮส ์

2 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.20 น. กิจกรรม TO Be The Leader Star   
                               ระดับชัน้ ม.3 
เวลา 14.30 – 16.10 น. น าเสนอโครงการ “รักวัฒนารักษ์
สิ่งแวดล้อม” ระดับชั้น ม.5 

ช้ัน 7 อาคารอายะดา 
 
ห้องประชุม 130 ปี 

3 วันศุกร์ที่ 13 – พุธที่ 18  พฤศจิกายน 
2563 

สอบปลายภาค 1/2563   อาคารเรยีน 130 ปีฯ 

4 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 สอบคัดเลือกนักเรยีนใหม่ ม.1 , ม.4  อาคารเรยีน 130 ปีฯ 
5 วันจันทร์ที่ 23 - ศุกร์ที่ 27 

พฤศจิกายน 2563 
นักเรียนระดับชั้น ม.5 จัดเตรียมกีฬาสี  
นักเรียนระดับชั้น ม.2 จัดเตรียมกิจกรรมดราม่า  

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

6 วันพุธท่ี 25 – ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 
2563 

ค่ายทักษะกระบวนการสร้างสรรค ์CREATIVE STEAM  นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 , 2/6 และ 3/6 

ณ วรวนา หัวหิน โฮเท
ลแอนรีสอร์ท 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

7 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2   
8 วันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2563 1.ประกาศผลการสอบคดัเลือก ม.1 และ ม.4 

2.กิจกรรม Activa Learning(Festival)Gamesระดับชั้น ม.1 
 
ห้องประชุมนีลสันเฮส ์

9 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Activa Learning(Festival)Gamesระดับชั้น ม.2 และ 
1/6 , 2/6 , 3/6  

ห้องประชุมนีลสันเฮส ์
ช้ัน 1 ตึกศตวรรษาฯ 

10 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2563 กิจกรรมวันพ่อระดับมัธยมศึกษา ห้องประชุมนีลสันเฮส ์
11 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 น าเสนอโครงงานระดบัช้ัน ม.1 – ม.4  

กิจกรรม Activa Learning(Festival)Games ระดับชั้น ม.5 
อาคารเรยีน 130 ปีฯ 
ห้องประชุมนีลสันเฮส ์

12 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Activa Learning(Festival)Games ระดับชั้น ม.3  
13 วันพุธท่ี 16 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Activa Learning(Festival)Games ระดับชั้น ม.4  
14 วันอังคารที1่5 – พุธที่ 16 ธันวาคม 

2563 
ลงทะเบียนนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 อาคารอ านวยการ 

15 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 สัมภาษณ์นักเรียน ป.6 เก่า ข้ึน ม.1 ห้องประชุมนีลสันเฮส ์
16 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 รายงานคะแนน ม.1 – ม.6 ทางอินเทอร์เน็ต ครั้งท่ี 2  
17 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. คริสตมาส ระดับมัธยมศึกษา  สนามหน้าอาคาร 1919 
  เวลา 20.00 น. Carolling บ้านพักผู้บริหาร คุณครู

และบริกร 
18 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม  2563 เวลา 05.00 น. Candlelight Service ม.ต้น 

เวลา 07.00 น. นักเรียน ม.1 – 3 กลับบ้าน 
ห้องประชุมนีลสันเฮส ์

19 วันพุธ 23  ธันวาคม  2563 เวลา 05.00 น. Candlelight Service ม.ปลาย 
เวลา 07.00 น. นักเรียน ม.4 – 6  กลับบ้าน 

ห้องประชุมนีลสันเฮส ์

                                               28 ต.ค. 2563 

*** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ *** 

ปฏิทิน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 


