
ปฏิทินโรงเรียนมัธยมวัดบงึทองหลาง 

ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

วัน-เดอืน-ป รายการ ผูรับผิดชอบ 
๓ เม.ย. ๒๕๕๙ ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑

และม.๔ 
กลุมบริหารวิชาการ 

๙ เม.ย. ๒๕๕๙ มอบตัวนักเรียนชั้นม.๑/ประชุมผูปกครอง กลุมบริหารวิชาการ 
๑๐ เม.ย. ๒๕๕๙ มอบตัวนักเรียนชั้นม.๔/ประชุมผูปกครอง กลุมบริหารวิชาการ 
๑๐-๑๖ เม.ย. ๒๕๕๙ งานประจําปวัดบึงทองหลาง คณะครูโรงเรียนมัธยมวัด

บงึทองหลาง 
๑๘-๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙ สอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ กลุมบริหารวิชาการ 
๑๘-๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นม.๓ และ ม.๖ เรียนซํ้า  กลุมบริหารวิชาการ 
๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙ ประกาศผลสอบแกตวันักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖  กลุมบริหารวิชาการ 
๒-๔ พ.ค.๒๕๕๙ จัดตารางเรียนปการศึกษา ๒๕๕๙ กลุมบริหารวิชาการ 
๔ พ.ค.๒๕๕๙ หลอมแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรยีน ๕ ป กลุมบริหารงบประมาณ 
๑๐ พ.ค.๒๕๕๙ สงประมวลรายวิชา/ประชุมครูประจําเดือน กลุมบริหารวิชาการ 
๑๐-๑๑ พ.ค.๒๕๕๙ อบรมคอมพิวเตอรนักเรียน กลุมสาระฯการงานอาชีพ

ฯ 
๑๒ พ.ค.๒๕๕๙ อบรมครู เรื่องการวัดและประเมินผล กลุมบริหารวิชาการ 
๑๓ พ.ค.๒๕๕๙ ปฐมนเิทศนักเรียนนักเรียนระดับ ม.๑ และ ม.๔ กลุมบริหารงานบุคคล 
๑๖ พ.ค.๒๕๕๙ เปดเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๕๙ 

กิจกรรม Big cleaning day 
ผูสอนทุกคน 

๑๖ พ.ค.–๑๙ พ.ค.
๒๕๕๙ 

สัปดาหวันวิสาขบูชา กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 

๓๐ พ.ค.–๗ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

สงแผนการสอนวันสุดทาย   กลุมบริหารวิชาการ 

๓๐ พ.ค ๒๕๕๙ นักเรียนยื่นคํารองขอสอบแกตัวครั้งท่ี ๒  
ภาคเรียนท่ี๒/๒๕๕๘ 

กลุมบริหารวิชาการ 

๓๐ พ.ค – ๒๔ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

นักเรียนสอบแกตัวครั้งท่ี ๒/ครูสงผลสอบแกตัว  
ภาคเรียนท่ี๒/๒๕๕๘ 

กลุมบริหารวิชาการ 

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ กิจกรรมสรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๑  
กิจกรรมวันรณรงคงดสูบบุหรี่โลก 

กลุมสาระฯสังคมศึกษา 
กลุมบริหารงานบุคคล 

๒ มิ.ย ๒๕๕๙ คายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.๔ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๓ มิ.ย ๒๕๕๙ คายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.๑   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๕ มิ.ย ๒๕๕๙ ประชุมผูปกครองนักเรียน/ชําระเงินบํารุงการศึกษา กลุมบริหารงบประมาณ 
๗ มิ.ย ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๒ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๘ มิ.ย ๒๕๕๙ ประกวดพานไหวครู กลุมบริหารงานบุคคล 
๙ มิ.ย ๒๕๕๙ พิธไีหวคร/ูพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.๔ กลุมบริหารงานบุคคล 
๑๐ มิ.ย ๒๕๕๙ คายคุณธรรมนักเรียนชั้นม.๒ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 



วัน-เดอืน-ป รายการ ผูรับผิดชอบ 
๑๓-๑๕ มิ.ย ๒๕๕๙ ตรวจสุขภาพนักเรียน งานอนามัย 
๑๓-๑๗ มิ.ย ๒๕๕๙ ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหาร กลุมบริหารท่ัวไป 
๑๓-๒๓ มิ.ย ๒๕๕๙ สัปดาหภาษาไทย กลุมสาระฯภาษาไทย 
๑๔ มิ.ย ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้นม.๓ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๖ มิ.ย ๒๕๕๙ คายคุณธรรมนักเรียนชั้นม.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๑๗ มิ.ย ๒๕๕๙ คายคุณธรรมนักเรียนชั้นม.๓ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๒๒ มิ.ย ๒๕๕๙ คายคุณธรรมนักเรียนชั้นม.๖ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๒๓ มิ.ย ๒๕๕๙ วันสดุดีกวีไทย 

ประชุมครูประจําเดือนมิถุนายน 
กลุมสาระฯภาษาไทย 
กลุมบริหารท่ัวไป 

๒๔ มิ.ย ๒๕๕๙ วันรณรงคตอตานยาเสพติด 
พิธีเขาประจํากองลูกเสือเนตรนารีชั้น ม.๑ 

กลุมบริหารงานบุคคล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๒๗ มิ.ย ๒๕๕๙ สงตนฉบับขอสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ ครูผูสอน  
กลุมบริหารวิชาการ 

๒๘ มิ.ย ๒๕๕๙ ประกาศผลสอบแกตัวครั้งท่ี๒ กลุมบริหารวิชาการ 
๒๗ มิ.ย. -๗ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

สําเนา/บรรจุขอสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ ครูทุกกลุมสาระฯ 

๒๗ มิ.ย. -๑๖ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

โครงการเรียนสอนซอม-เสริมกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

๒๘ มิ.ย ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๔ กลุมสาระฯสังคมศึกษา 
๓๐ มิ.ย ๒๕๕๙ สงสมุดปพ.๕  

(ตรวจปก/การลงเวลาเรียน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู) 
กลุมบริหารวิชาการ 

๑ ก.ค.๒๕๕๙ สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ 
ประชุมผูปกครองนักเรียนเรียนซํ้า 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 

๔-๒๙ ก.ค.๒๕๕๙ นักเรียนเรียนซํ้าทุกระดับชั้น/ครูสงผลเรียนซํ้า กลุมบริหารวิชาการ 
๔ ก.ค.๒๕๕๙ ประเมิน ๘ องคประกอบตนสังกัด งานประกันคุณภาพฯ 
๗ ก.ค.๒๕๕๙ หลอเทียนพรรษา กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๘ ก.ค.๒๕๕๙ ศึกษาดูงานกลุมบริหารท่ัวไป กลุมบริหารท่ัวไป 
๘ ก.ค. - ๑๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

สัปดาหวันวิทยาศาสตร/แขงขันทักษะวทิยาศาสตร กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

๑๑-๑๕ ก.ค.๒๕๕๙ สอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ กลุมบริหารวิชาการ 
๑๕ ก.ค.๒๕๕๙ แหเทียนพรรษา กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๒๑-๒๒ ก.ค.๒๕๕๙ คายวิชาการและทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.๑ และม.

ปลาย 
กลุมบริหารวิชาการ 

๒๕ ก.ค.-๑๙ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

แขงขันทักษะภาษาตางประเทศ กลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศ 

๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ ประชุมครูประจําเดือนกรกฎาคม กลุมบริหารท่ัวไป 
๒๙ ก.ค.๒๕๕๙ สง flash drive (คะแนนกอนกลางภาค+คะแนนสอบ   

กลางภาค = ๕๐ คะแนน) 
กลุมบริหารวิชาการ 

๑ ส.ค.๒๕๕๙ ประกาศผลเรียนซํ้าปการศึกษา ๒๕๕๘ กลุมบริหารวิชาการ 
 



วัน-เดอืน-ป รายการ ผูรับผิดชอบ 
๒ ส.ค.๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๕ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๓ ส.ค.๒๕๕๙ พิธบีําเพ็ญกุศลหลวงปูพัก  ธัมมทัตโต  กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๔ ส.ค.๒๕๕๙ พิธีระลึกพระครูธรรมสมาจารย   

ประกาศผลสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี๑/๒๕๕๙ 
กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
กลุมบริหารวิชาการ 

๘ ส.ค.๒๕๕๙ สัปดาหอาเซียน กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๐-๑๑ ส.ค.๒๕๕๙ กิจกรรมเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาฯ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๑ ส.ค.๒๕๕๙ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 
กิจกรรมทอดผาปาการศึกษาโรงเรียน 

กลุมบริหารงานบุคคล 
 
ครูทุกคน      

๑๖ ส.ค.๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๖ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๘ ส.ค.๒๕๕๙ วันวิทยาศาสตรแหงชาติ กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 
๒๒-๒๖ ส.ค.๒๕๕๙ แขงขันทักษะคณิตศาสตร กลุมสาระฯคณิตศาสตร 
๒๓ ส.ค.๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๑ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๒๕ ส.ค.๒๕๕๙ ประชุมครูประจําเดือนสิงหาคม กลุมบริหารท่ัวไป 
๒๙-๓๑ ส.ค.๒๕๕๙ สงรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง ๖๐เปอรเซ็นตและ 

๘๐เปอรเซ็นต 
กลุมบริหารวิชาการ 

๓๑ ส.ค.๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชัน้ ม.๒ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑ ก.ย.๒๕๕๙ ศึกษาดูงานทะเบียน กลุมบริหารวิชาการ 
๒ ก.ย.๒๕๕๙ สงตนฉบับขอสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง ๖๐ 
เปอรเซ็นต และ ๘๐ เปอรเซ็นต 

ครูผูสอน  
กลุมบริหารวิชาการ 

๕ – ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ นักเรียนยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 

กลุมบริหารวิชาการ 

๕ – ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙ สําเนา / บรรจุขอสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙  

ครูผูสอน 

๖ ก.ย.๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๓ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๙ - ๑๐ ก.ย.๒๕๕๙ หลอมแผนปฏิบัติการโรงเรียน กลุมบริหารงบประมาณ 
๑๒ ก.ย.๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อ นร.ไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค   

ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
กลุมบริหารวิชาการ 

๑๓ ก.ย.๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๔ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๕ ก.ย.๒๕๕๙ นักเรียนแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ กลุมบริหารงานบุคคล 
๑๙ – ๒๖ ก.ย.๒๕๕๙ สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ สงนิเทศการสอน 

สงแผนการจัดการเรียนรู และสงบันทึกหลังแผน 
กลุมบริหารวิชาการ 

๒๘ ก.ย.๒๕๕๙ สง flash drive+สมุดปพ. ๕ กลุมบริหารวิชาการ 
๒๙ ก.ย.๒๕๕๙ ตรวจทานสมุดปพ.๕  /ประชุมครูประจําเดือนกันยายน 

เลี้ยงงานเกษียณอายุราชการ 
กลุมบริหารวิชาการ 
กลุมบริหารท่ัวไป 

 

 

 



ปฏิทินโรงเรียนมัธยมวัดบงึทองหลาง 

ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

วัน-เดอืน-ป รายการ ผูรับผิดชอบ 
๓ ต.ค.๒๕๕๙ ประกาศผลสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 

นักเรียนยื่นคํารองขอสอบแกตัวครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
กลุมบริหารวิชาการ 

๓-๗ ต.ค.๒๕๕๙ นักเรียนสอบซอมครั้งท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 
ครูสงผลสอบแกตัว 

กลุมบริหารวิชาการ 

๕-๖ ต.ค.๒๕๕๙ ประชุมปฏิบัติการควบคุมภายใน กลุมบริหารงบประมาณ 
๒๕ ต.ค.๒๕๕๙ เปดภาคเรียน  / Big cleaning day ครั้งท่ี ๒ กลุมบริหารท่ัวไป 
๒๗ ต.ค.๒๕๕๙ ประชุมครูประจําเดือนตุลาคม 

สงประมวลการสอน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 
กลุมบริหารท่ัวไป 

๒ พ.ย. ๒๕๕๙ ประกาศผลสอบแกตัวครั้งท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 
สงแผนการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 

กลุมบริหารวิชาการ 

๒-๓ พ.ย. ๒๕๕๙ แขงขันกีฬาภายในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๖ พ.ย. ๒๕๕๙ ประชุมผูปกครองประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ กลุมบริหารงบประมาณ 

กลุมบริหารงานบุคคล 
๗ พ.ย. ๒๕๕๙ นักเรียนลงทะเบียนสอบแกตัวครั้งท่ี๒ ภาคเรียนท่ี๑/

๒๕๕๙ 
ครูสงผลสอบแกตัว 

กลุมบริหารวิชาการ 

๗-๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ นักเรียนสอบแกตัวครั้งท่ี๒ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ กลุมบริหารวิชาการ 
๘ พ.ย. ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๖ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙ กิจกรรมวันลอยกระทง กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๑ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙ ประกาศผลสอบแกตัวครั้งท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ กลุมบริหารวิชาการ 
๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ ประชุมครูประจําเดือนพฤศจิกายน กลุมบริหารท่ัวไป 
๑๘ พ.ย. ๒๕๕๙ ถวายราชสดุดีนักเรียนชั้น ม.๑- ม.๓ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙ สอบธรรมศึกษานักเรียนชั้น ม.๑ และม.๕ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๒ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๒๔-๒๖ พ.ย. ๒๕๕๙ นักเรียนชั้น ม.๒ และม.๓ เขาคายลูกเสือ/ทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๓ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ สงสมุดปพ.๕  

(ตรวจปก/การลงเวลาเรียน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู) 
กลุมบริหารวิชาการ 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ วันเฉลิมพระเกียรติวันพอแหงชาติ กลุบริหารงานบุคคล 
๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๔ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ คายลูกเสือนักเรียนชั้น ม.๑ 

สงตนฉบับขอสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 

 

 

 



วัน-เดอืน-ป รายการ ผูรับผิดชอบ 
๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๕ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๓-๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ สําเนา/บรรจุขอสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ ครูผูสอน 
๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๖ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ ประชุมครูประจําเดือนธันวาคม 

กิจกรรมวันคริสตมาส 
กลุมบริหารท่ัวไป 
กลุมสาระฯภาษาตางประเท  

๒๖-๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ สอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ กลุมบริหารวิชาการ 
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ กิจกรรมสังสรรคปใหม กลุมบริหารท่ัวไป 
๖ ม.ค. ๒๕๖๐ สงแฟลชไดรฟ (คะแนนกอนกลางภาค+คะแนนสอบ   

กลางภาค = ๕๐ คะแนน) 
ครูผูสอน  
กลุมบริหารวิชาการ 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ กลุมบริหารวิชาการ 
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมวันเด็ก และทําบุญตักบาตรปใหม 

ประชุมผูปกครองนักเรียนเรียนซํ้า ภาคเรียนท่ี ๑/
๒๕๕๙ 

กลุมบริหารงานบคุคล 
กลุมบริหารวิชาการ 

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๑ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๗-๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ นักเรียนเรียนซํ้าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ติว O-NET นักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖ 
กลุมบริหารวิชาการ 

๑๗-๓๐ ม.ค. ๒๕๖๐  คณะกรรมการนักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง กลุมบริหารงานบุคคล 
๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๒ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๒๕ ม.ค.๒๕๖๐ กิจกรรมวันตรุษจีน กลุมสาระฯภาษาตางประเท  
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐ ประชุมครูประจําเดือนมกราคม กลุมบริหารงานท่ัวไป 
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ วันคลายวันสถาปนายุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๓๐ ม.ค. -๑ ก.พ. 
๒๕๖๐ 

สงรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง ๖๐ เปอรเซ็นตและ  
๘๐เปอรเซ็นต 

กลุมบริหารวิชาการ 

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ประกาศผลเรียนซํ้าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 
สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๓ 
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

กลุมบริหารวิชาการ 
กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
กลุมบริหารงานบุคคล 

๓ ก.พ. ๒๕๖๐ สงตนฉบับขอสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง ๖๐ 
เปอรเซ็นตและ ๘๐เปอรเซ็นต 

ครูผูสอน 
กลุมบริหารวิชาการ 

๖-๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐ นักเรียนยื่นคํารองขอมีสิทธิสอบปลายภาค   
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 

กลุมบริหารวิชาการ 

๖-๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐ สําเนา / บรรจุขอสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ ครูผูสอน 
๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สรางเสริมเติมบุญนักเรียนชั้น ม.๔ กลุมสาระฯสงัคมศึกษา 
๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐ กิจกรรมวันมาฆบูชา กลุมสาระฯสังคมศึกษา 
๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐ กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน  ครบรอบ ๓๘ ป กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมบริหารงบประมาณ 
 

 

 



วัน-เดอืน-ป รายการ ผูรับผิดชอบ 
๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อนักเรียนไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 
กิจกรรมมุทิตาคารวะครูท่ีปรึกษา 
ประชุมครูประจําเดือนกุมภาพันธ 

กลุมบริหารวิชาการ 
 
กลุมบริหารงานบุคคล 
กลุมบริหารท่ัวไป 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐ กิจกรรมแสดดํา อําลา ม.๖ กลุมบริหารงานบุคคล 
๒๐-๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐ สอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 

สงนิเทศการสอน และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู 
กลุมบริหารวิชาการ 

๑ มี.ค. ๒๕๖๐ สง flash driveและสมุดปพ.๕ ครูผูสอน 
๒ มี.ค.  ๒๕๖๐ ตรวจทานสมุดปพ.๕ ครูผูสอน 
๖ มี.ค.  ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ กลุมบริหารวิชาการ 
๖-๑๐ มี.ค.  ๒๕๖๐ นักเรียนสอบแกตัว/ครูสงผลสอบแกตัวครั้งท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 
กลุมบริหารวิชาการ 

๑๓ มี.ค.  ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบแกตวัครั้งท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 
เฉพาะนักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖ 

กลุมบริหารวิชาการ 

๑๓-๑๗ มี.ค ๒๕๖๐  นักเรียนสอบแกตัว/ครูสงผลสอบแกตัวครั้งท่ี ๒  
ภาคเรียนท่ี๒/๒๕๕๙ เฉพาะนักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖ 

กลุมบริหารวิชาการ 

๑๕ มี.ค.  ๒๕๖๐ ประเมินภายในสถานศึกษา กลุมบริหารงบประมาณ 
๒๐ มี.ค.  ๒๕๖๐ นักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖ ลงทะเบียนเรียนซํ้า กลุมบริหารวิชาการ 
๒๐-๒๘ มี.ค.  ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ เรียนซํ้า กลุมบริหารวิชาการ 
๒๒-๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ คายนักเรียนผูนํา กลุมบริหารงานบุคคล 
๒๙ มี.ค.  ๒๕๖๐ ประกาศผลสาํเรจ็การศึกษานักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖ กลุมบริหารวิชาการ 
๓๐ มี.ค.  ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ซอมรับประกาศนียบัตร กลุมบริหารวิชาการ 
๓๑ มี.ค.  ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖รับประกาศนียบัตร กลุมบริหารวิชาการ 
 


