
ปฏิทินกิจกรรม
วัน/เดือน/ป            กิจกรรม             วัน/เดือน/ป       เปดเรียนปการศึกษา 2566

หยุดวันจักรี

หยุดเทศกาลสงกรานต

6 เม.ย. 66

13-17 เม.ย. 66

18 พ.ค. 66

19 พ.ค. 66

NC. / KG.2 / Y.1 / Y.4 / Y.7 / Y.8 / Y.10

KG.1 / KG.3 / Y.2 / Y.3 / Y.5 / Y.6 / Y.9 / Y.11 / Y.12

ในชวงระหวาง Summer Course 2023 (30 มี.ค.-28 เม.ย. 2566) 
มีรายละเอียดกําหนดการตางๆ และขอความรวมมือผูปกครอง ดังน้ี

เนื่องจากนักเรียน
สวนใหญจะเลิก
พรอมกันเวลา 

14.00น.
ขอความกรุณา
ผูปกครองมารับ
นักเรียน เวลา 

14.10-14.30 น.
เพื่อลดปญหา

การจราจรติดขัด

สีมวง

อาคาร 
Dominic1

อาคาร 
Dominic2

อาคาร
Baptist

อาคาร 6

ระดับชั้น                                   

NC.-KG.1

KG.2-KG.3

Y.1-Y.3

Y.4-Y.7

10.30-11.00

11.00-11.30

11.20-12.10

12.10-13.10

09.20-09.50

09.50-10.10

09.20-09.40

10.10-10.30

11.00-12.30

11.30-12.30

N/A

14.0008.30-08.50

08.10-08.30

13.10-13.20

13.50-14.00

พรอมอาหารกลางวัน

เวลาเขาเรียน-เลิกเรียน (Summer)

*ยกเวนนักเรียนที่ลง
เรียนคอรสเพิ่มเติม
ภาคบาย เวลาเลิก
เรียนเปนไปตามที่

แตละคอรสกำหนด

การซื้อเครื่องแบบนักเรียน / ชุดพละ / กระเปานักเรียน

30 มี.ค.-28 เม.ย. 66
และ 8-16 พ.ค. 66

เวลา 08.00-16.00 น.
-งดจำหนาย-

วันเสาร-อาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ

NC.-Y.6 หองเครื่องเขียน
ฝงประถม

Y.7-Y.12 หองเครื่องเขียน
ฝงมัธยม

สถานที่ ระดับชั้น วัน/เวลาจำหนาย

ชวงเวลาพัก-พักกลางวัน 
   โรงเรียนมีบริการอาหารกลางวันและอาหารวางตามที่
ระบุไวในเอกสาร Summer
อนุบาล: ใหผูปกครองเตรียมนมอยางนอย 2 กลองสําหรับ
ทานกอนนอนและชวงอาหารวาง 
ประถมและมัธยม: มีรานจําหนายอาหาร ของวาง ขนมและ
เครื่องดื่มในราคาประมาณ 5-20 บาท นักเรียนสามารถซื้อ
รับประทานไดในชวงระหวางพักคาบเรียน หรือพักกลางวัน 
จึงขอความรวมมือจากผู ปกครองในการใหเงินนักเรียนมา
ใชจายในแตละวันตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : เน่ืองจากอากาศรอน
ควรพกกระติกน้ํามาโรงเรียนทุกวัน

แผนกธุรการ เปดทำการ วันจันทร-ศุกร เวลา 07.30-16.00 น. และวันเสาร เวลา 08.30-16.00 น. 
โทร 0-2213-0117, 0-2212-0157  หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

การติดตอแผนกธุรการ
ภาคฤดูรอน (Summer)

  การรับ-สงนักเรียน NC. - Y.7

นักเรียนจะไดรับปายชื่อนักเรียนติดหนารถจากครูประจำชั้นในวันแรกของ
การเรียน Summer  ขอความกรุณาไวหนารถทุกครั้งที่มารับนักเรียนกลับ 

เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อนักเรียนขึ้นรถ 

ปายชื่อนักเรียน
ติดหนารถ จุดรับสง หมายเหตุ

สีเขียว

สีชมพู

สีฟา

สีเหลือง

สีสม

ไมใชบัตร
จอดรถ

- Wheels Ahead

- Full Steam

Y.4-Y.6

อนุบาล 

- Breakthrough

ประถม
- Breakthrough
    Y.1-Y.3
      

มัธยม

- Breakthrough

 

- English Camp

สำหรับนักเรียนระดับ NC.-KG.3 กรุณาเตรียมของใชสวนตัว โดยเขียนชื่อและชั้นใหครบทุกชิ้น เพื่อปองกันการสูญหาย ดังนี้ 

1. ชุดลำลอง 1 ชุด
2. ผาเช็ดตัว 1 ผืน
3. รองเทาแตะ 1 คู

10. สายคลองแมส
11. เจล หรือสเปรยแอลกอฮอล

4. หนากากอนามัยสำรอง 2 - 3 ชิ้น
5. กระติกน้ำแบบมีสายคลองคอ
6. อุปกรณเครื่องเขียน(ดินสอ สีไม ยางลบ)

7. กระดาษทิชชู และทิชชูเปยก
8. นม 2 กลอง
9. ปลอกหมอน ผาปูที่นอน และผาหม

ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2566 SUMMER School

Morning Activities

ใชทางเขาซ.28 
และออกซ.26



Purple

Dominic 1
Building 

Dominic 2
Building 

Baptist
Building 

Enter : 28 Alley
Leave : 26 Alley

Building 6

Classes                              

Because most of 
the students will 
finish classes at 
around the same 
time (2.00 P.M.), 
there might be a 
lot of cars waiting 

and might be traffic. 
To avoid this, the 

school would like to 
advise parents to 
come to pick up 

your student(s) from 
2.10 - 2.30 P.M.

Student's name 
card (display on 
front dashboard)

Pick up - 
Drop off spot Remarks

Green

Pink

Blue

Yellow

Orange

No
Parking card

- Wheels Ahead

- Full Steam

Y.4-Y.6

Kindergarten

- Breakthrough

Primary
- Breakthrough
    Y.1-Y.3
 

Secondary

- Breakthrough

 

- English Camp

For NC.-KG.3, Please prepare your student(s)'s personal items with clear names on them to reduce the chance of loss.

- 1x Spare change of clothing
- 1x Towel
- 1x Pair of bathroom slippers
      /Flip flops

- A pack of tissues and wet wipes
- 2x Cartons of milk
- Bedding (for nap time)
  (Pillowcase/Bed sheets/Blanket)

- Mask neck strap
- Hand sanitizer or Gel

- Extra masks (2-3 pcs.)
- 1x water bottle (with neck strap)
- 1x pencil case and stationery
  (Pencils, Coloured Pencils, A rubber/eraser)

Activity Calendar
Date                    Activities                      Date                 School opens: Academic Year 2023

Chakri Holiday

Songkran Holiday

6th Apr. 2023

13th-17th Apr. 2023

18th May 2023

19th May 2023

NC. / KG.2 / Y.1 / Y.4 / Y.7 / Y.8 / Y.10

KG.1 / KG.3 / Y.2 / Y.3 / Y.5 / Y.6 / Y.9 / Y.11 / Y.12

 Please find the following details for the Summer School 2023 (30th Mar. - 28th Apr. 2023). 
We would like to ask for your kind cooperation to follow the students' readiness and safety regulations.

Class Schedule (Summer)

School Uniform, Sport Uniform and School Bag

Break, Lunch and Snack 
       The school arranges snacks and lunches for students, 
details given in the Summer Camp brochure.
Kindergarten: Kindly prepare 2 boxes of milk for your student(s) 
to drink before nap time and at the afternoon snack time. 
Primary and Secondary: There are food, snack, and  beverages 
available at the kiosks prices range from 5-20 Baht at each 
campus, which students can buy during break, lunch, or snack 
time. We would like to ask for your cooperation to give an appropriate 
amount (not too much) of money to your student(s).
Remark : Due to the hot weather, please let your 
student(s) bring their water bottle to school every day.

Students will receive a student's name card from their homeroom 
teachers on the first day of summer school. Please put the card in your 

car windscreen when picking up your student(s) to ensure 
our traffic system can run as smoothly and quickly as possible.

 Student Drop off and Pick Up Rules (NC.-Y.7)

issued date 29th March 2023 SUMMER School

NC.-KG.1

KG.2-KG.3

Y.1-Y.3

Y.4-Y.7

10.30-11.00 A.M.

11.00-11.30 A.M.

11.20-12.10 A.M.

12.10-13.10 A.M.

09.20-09.50 A.M. 

09.50-10.10 A.M.

09.20-09.40 A.M.

10.10-10.30 A.M.

11.00-12.30 A.M.

11.30-12.30 A.M.

N/A

2.00 P.M.08.30-08.50 A.M.

08.10-08.30 A.M.

1.10-1.20 P.M.

1.50-2.00 P.M.

After lunch

*Except for 
students who 
enrolled in the 

afternoon course, 
the class will be 
ended as stated.

Morning Activities

30th Mar.-28th Apr. 2023
and 8th-16th May 2023
Will be open from 

08.00 A.M. - 4.00 P.M. 
Close on Sat/Sun

and public holidays

NC.-Y.6 At the stationery room,
primary department

Y.7-Y.12 At the stationery room,
secondary department

PlaceClasses Date/Time

Admin. Office Hours 
during Summer 

Admin. Office hours are from Monday to Friday 7.30 A.M. - 4.00 P.M., Saturday at 8.30 A.M. - 4.00 P.M.
Contact numbers: 0-2213-0117, 0-2212-0157. The Administration Offices will be closed on Sundays and public holidays.


