
วนั ที� เดือน กจิกรรม/งาน ผู้ปฏิบัติ

เสาร์ 1 ก.พ.-63 นกัเรียน ป.6 ม.3  ทดสอบ O-Net  ประจาํปีการศึกษา  2562 ครู/นร.

อาทิตย์ 2 ก.พ.-63 นกัเรียน ม.3  ทดสอบ O-Net  ประจาํปีการศึกษา  2562 ครูพวงเพญ็

จนัทร์ 3 ก.พ.-63
 ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 , ค่ายนกัวจิยัหอ้งเรียนพิเศษ ม.ตน้ ณ จ.ปทุมธานี

      3-26 ก.พ.63 รับสมคัรนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1
วชิาการ /ครู 

องัคาร 4 ก.พ.-63

พุธ 5 ก.พ.-63 รับการนิเทศการสอนจากสาํนกังานเขตพื�นที� ครูศิลปกร

พฤหสับดี 6 ก.พ.-63

ศุกร์ 7 ก.พ.-63

เสาร์ 8 ก.พ.-63

อาทิตย์ 9 ก.พ.-63

จนัทร์ 10 ก.พ.-63 หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา

องัคาร 11 ก.พ.-63
ส่งรายชื�อนิทรรศการวนัสุดทา้ย / ประชุมครูอนุบาล ป.6และม.3 เรื�องรับ

สมคัรนกัเรียน

พุธ 12 ก.พ.-63

หอ้งเรียนพิเศษประถมศึกษาเรียนรู้ ณ หอ้งปฏิบติัการ มทส.                             

      สอบ RT ป.1 / ประชุมครูที�ไม่ส่งชื�อนิทรรศการที�ตึกอาํนวยการ 16.00 น. 

(ส่งวนัสุดทา้ย)

ครูสุภาภรณ์

พฤหสับดี 13 ก.พ.-63 กิจกรรมบา้นวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา/ม.5 SMP วทิยากรร่วม

ศุกร์ 14 ก.พ.-63 คณะกรรมการประกนัประชุมงานประกนัโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎรรังสรรค์ ครูชุมพร
เสาร์ 15 ก.พ.-63

อาทิตย์ 16 ก.พ.-63

จนัทร์ 17 ก.พ.-63

 รับสมคัรนกัเรียนเก่าโรงเรียนด่านขนุทดเขา้ระดบัชั�น ม.1/ประชุมผูป้กครอง

นกัเรียน เวลา 08.30น. หอ้งประชุม /ประชุมติดตามการติดตามการมาเรียน

ของนกัเรียนครั� งที� 4  /คณะครูทุกระดบัชั�นส่งขอ้สอบปลายปีเพื�อจดัทาํสาํเนา

และบรรจุซอง  17-26 กุมภาพนัธ์ 2563

ครูอภิญญา                      

   ครูสุริยนั/ครูอจัฉรา

วรรณ

องัคาร 18 ก.พ.-63
รับสมคัรนกัเรียนโรงเรียนด่านขนุทดเก่าเขา้ระดบัชั�น ม.4/ประชุมผูป้กครอง

เวลา 08.30 น. หอประชุม

พุธ 19 ก.พ.-63 นิทรรศการวชิาการงานอาชีพและนวตักรรม                                                                     ครูอรทยั

พฤหสับดี 20 ก.พ.-63                                                             สอบขอ้สอบกลาง                                                                                                                    ครูสุริยนั/ครูอจัฉราวรรณ

ศุกร์ 21 ก.พ.-63 Open -house อนุบาล /บ่ายรับสมคัรนกัเรียนอนุบาลเก่าเขา้ ป.1 ครูสิริลกัษณ์/ครูมิตรสินี

ปฎิทินงานวิชาการโรงเรียนดานขุนทด  กอนปดภาคเรียน



วนั ที� เดือน กจิกรรม/งาน ผู้ปฏิบัติ

ปฎิทินงานวิชาการโรงเรียนดานขุนทด  กอนปดภาคเรียน

เสาร์ 22 ก.พ.-63 นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 สอบ  GAT  ,  PAT  22-25  กุมภาพนัธ์  2563 ครูชิตพงษแ์ละคณะ

อาทิตย์ 23 ก.พ.-63

จนัทร์ 24 ก.พ.-63
ส่งชื�อนกัเรียนที�มีเวลาเรียนไม่ถึง60%  80% / ทดสอบความพร้อมระดบั

อนุบาล 3 (ขอ้สอบกลางของโรงเรียน)/สอบปลายภาคของครูต่างชาติ
วชิาการ/ครูสุรางค์

องัคาร 25 ก.พ.-63

ทดสอบความพร้อมระดบัอนุบาล 3 (ขอ้สอบกลางของโรงเรียน)                      

      ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา/หนงัสือกรรมการตรวจสอบภายใน

ดาํเนินการประเมินเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย นดัประชุม ประเมิน

ครูสุภาภรณ์                   

 ครูชุมพร

พุธ 26 ก.พ.-63
22-26 ก.พ. 63 รับสมคัรสอบคดัเลือกนกัเรียน ม.1,ม.4 โครงการหอ้งเรียน

พิเศษ ประชุมผูป้กครอง/นกัเรียนยื�นคาํร้องขอสอบปลายปี
วชิาการ/ครูสุรางค์

พฤหสับดี 27 ก.พ.-63 ประกาศรายชื�อนกัเรียนที�ไม่มีสิทธิ� สอบปลายภาค 2/2562 /เลือกตั�งสภานกัเรียน วชิาการ/ครูสุรางค์

ศุกร์ 28 ก.พ.-63

สอบปลายปีการศึกษา2562 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�6 /(ประชุมผูป้กครอง

 ป.5 classroom meeting เตรียมสอบ O-net) /สอบคดัเลือกนกัเรียนหอ้งเรียน

พิเศษ ป.1

ครูอารียแ์ละคณะ

เสาร์ 29 ก.พ.-63 นกัเรียน ม.6  ทดสอบ O-Net  ประจาํปีการศึกษา  2562 ครูชิตพงษแ์ละคณะ

อาทิตย์ 1 มี.ค.-63 นกัเรียน ม.6  ทดสอบ O-Net  ประจาํปีการศึกษา  2562 ครูชิตพงษแ์ละคณะ

จนัทร์ 2 มี.ค.-63 นกัเรียนทุกระดบัหยดุเรียนเพื�อเตรียมตวัสอบ ครูสุริยนั/ ครูอจัฉราวรรณ

องัคาร 3 มี.ค.-63

ทดสอบความพร้อมระดบัอนุบาลและสอบปลายปีการศึกษา 2562              

นกัเรียนอนุบาล-มธัยมศึกษาปีที� 6                                                                     

             ประกาศผลสอบหอ้งเรียนพิเศษชั�นประถมศึกษาปีที� 1

ครูสุริยนั/ ครูอจัฉราวรรณ

พุธ 4 มี.ค.-63

ทดสอบความพร้อมระดบัอนุบาลและทดสอบปลายปีการศึกษา 2562 นกัเรียน

    ป.6, ม.1-ม.6/อนุบาล                                                                                      

                   สอบ NT ป.3 (ป.1-2,ป.4-5 หยดุเรียน)

ครูสุริยนั/ ครูอจัฉราวรรณ

พฤหสับดี 5 มี.ค.-63 สอบปลายปีการศึกษา 2562 นกัเรียนอนุบาล-ม.6 ยกเวน้ ป.6
ครูสุริยนั/                       

 ครูอจัฉราวรรณ

ศุกร์ 6 มี.ค.-63
สอบปลายปีการศึกษา2562 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�1-5                             

     รับสมคัรนกัเรียนทั�วไป ป.1  6-10 มี.ค.63
วชิาการ/ครู/นร.

เสาร์ 7 มี.ค.-63 สอบคดัเลือกหอ้งเรียนพิเศษชั�น ม.1 ครูวรวฒิุและคณะ



วนั ที� เดือน กจิกรรม/งาน ผู้ปฏิบัติ

ปฎิทินงานวิชาการโรงเรียนดานขุนทด  กอนปดภาคเรียน

อาทิตย์ 8 มี.ค.-63 สอบคดัเลือกหอ้งเรียนพิเศษชั�น ม.4 ครูวรวฒิุและคณะ

จนัทร์ 9 มี.ค.-63
ประกาศผลการสอบ 2/2562 ม.3  ม.6                                                                

           ประกาศผลหอ้งเรียนพิเศษ ม.1และ ม.4
ครูประจําวิชา

องัคาร 10 มี.ค.-63
สอบซ่อมครั� งที�  1 , 2  นกัเรียน ม.3 , ม.6  10-13 มีนาคม 2563                          

         รายงานตวัและมอบตวันกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษ ม.1และม.4
วชิาการ/ครูสุรางค์

พุธ 11 มี.ค.-63

พฤหสับดี 12 มี.ค.-63 จดันิทรรศการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ บริหารจดัการชั�นเรียน (10-12 มี.ค.63) ครูศิลปกร

ศุกร์ 13 มี.ค.-63

เสาร์ 14 มี.ค.-63

อาทิตย์ 15 มี.ค.-63

จนัทร์ 16 มี.ค.-63

ประชุมผูป้กครองนกัเรียนที�ตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ� า  นกัเรียน  ม.3  ม.6  ปี

การศึกษา  2562  (ครูสุรางคอ์อกหนงัสือเชิญก่อนวนั)/16-18 มีนาคม 63 ส่ง

ไฟล ์ปพ.5(ป.1-ป.6)

ครูสุรางค ์                      

 ครูอรรถพล

องัคาร 17 มี.ค.-63 ซอมพิธีรับใบประกาศและปจฉิมนิเทศ ครูสมชาติ

พุธ 18 มี.ค.-63 ซอมพิธีรับใบประกาศและปจฉิมนิเทศ ครูสมชาติ

พฤหสับดี 19 มี.ค.-63 ปัจฉิมนิเทศ ป.6 , ม.3 และ ม.6 ครูสมชาติ

ศุกร์ 20 มี.ค.-63 19-20    ส่งไฟลค์ะแนน 2/2562  ม.1-6 วชิาการ/ครูผูส้อน

เสาร์ 21 มี.ค.-63 รับสมคัรนกัเรียนทั�วไป 21-25 มี.ค.63

อาทิตย์ 22 มี.ค.-63

จนัทร์ 23 มี.ค.-63

องัคาร 24 มี.ค.-63

พุธ 25 มี.ค.-63 ประกาศผล O-Net 62  ป.6 สทศ.

พฤหสับดี 26 มี.ค.-63
ประกาศผล O-Net 62  ม.3                                                                                 

               รายงานตวัและมอบตวัระดบัชั�นอนุบาล

สทศ.

ประกาศผล O-Net 62  ม.6 สทศ.

ส่งผลการลงทะเบียนเรียนซํ� า ม.3  ม.6  ปีการศึกษา  2562 ครูประจาํวชิา/นร.

ส่งปพ.5  และอนุมติั  ปพ.5  27 มี.ค 2563 วชิาการ/ครูผูส้อน

เสาร์ 28 มี.ค.-63 สอบจดัชั�นเรียบนสาํหรับนกัเรียนทั�วไป (ม.1)

ศุกร์ 27 มี.ค.-63



วนั ที� เดือน กจิกรรม/งาน ผู้ปฏิบัติ

ปฎิทินงานวิชาการโรงเรียนดานขุนทด  กอนปดภาคเรียน

อาทิตย์ 29 มี.ค.-63 สอบคดัเลือกนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4

จนัทร์ 30 มี.ค.-63 วชิาการ

องัคาร 31 มี.ค.-63 ปิดภาคเรียน  2/ 2562 และอนุมติั ปพ.5 นกัเรียน

พุธ 1 เม.ย-63

รับ ปพ.1 นกัเรียนชั�นป.6, ม.3และม.6  ทะเบียนแนะแนวติดตามนกัเรียนไป

เรียนต่อที�ไหน จาํหน่ายเด็กต่อไป                                                                      

         ประกาศผลสอบการจดัชั�นเรียนนกัเรียนทั�วไป (ม.1)                                

                รับยา้ยนกัเรียน 1-30 เม.ย.63

วชิาการ

พฤหสับดี 2 เม.ย-63

ศุกร์ 3 เม.ย-63

เสาร์ 4 เม.ย-63 ประกาศผลสอบนกัเรียนทั�วไประดบัชั�น ม.4

อาทิตย์ 5 เม.ย-63

จนัทร์ 6 เม.ย-63 รับรายงานตวัและมอบตวันกัเรียนทั�วไป ม.1 ครูประจาํชั�น ม.1

องัคาร 7 เม.ย-63 รับรายงานตวัและมอบตวันกัเรียนทั�วไป ม.4 ครูประจาํชั�น ม.4

พุธ 8 เม.ย-63

พฤหสับดี 9 เม.ย-63

ศุกร์ 10 เม.ย-63

เสาร์ 11 เม.ย-63

อาทิตย์ 12 เม.ย-63

จนัทร์ 13 เม.ย-63

องัคาร 14 เม.ย-63

พุธ 15 เม.ย-63

พฤหสับดี 16 เม.ย-63

ศุกร์ 17 เม.ย-63

เสาร์ 18 เม.ย-63

อาทิตย์ 19 เม.ย-63

จนัทร์ 20 เม.ย-63

องัคาร 21 เม.ย-63

พุธ 22 เม.ย-63

พฤหสับดี 23 เม.ย-63



วนั ที� เดือน กจิกรรม/งาน ผู้ปฏิบัติ

ปฎิทินงานวิชาการโรงเรียนดานขุนทด  กอนปดภาคเรียน

ศุกร์ 24 เม.ย-63

เสาร์ 25 เม.ย-63

อาทิตย์ 26 เม.ย-63

จนัทร์ 27 เม.ย-63

องัคาร 28 เม.ย-63

พุธ 29 เม.ย-63

พฤหสับดี 30 เม.ย-63

ศุกร์ 1 พ.ค.-63

เสาร์ 2 พ.ค.-63

อาทิตย์ 3 พ.ค.-63

จนัทร์ 4 พ.ค.-63

องัคาร 5 พ.ค.-63

พุธ 6 พ.ค.-63

พฤหสับดี 7 พ.ค.-63

ศุกร์ 8 พ.ค.-63

เสาร์ 9 พ.ค.-63

อาทิตย์ 10 พ.ค.-63

จนัทร์ 11 พ.ค.-63

องัคาร 12 พ.ค.-63

พุธ 13 พ.ค.-63

พฤหสับดี 14 พ.ค.-63
ปฐมนิเทศ มอบตวัและประชุมผูป้กครอง รับหนงัสืออุปกรณ์การเรียน 

ระดบัชั�น อนุบาล ป.1,ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6
ครูประจาํชั�น

ศุกร์ 15 พ.ค.-63
ปฐมนิเทศ มอบตวัและประชุมผูป้กครอง รับหนงัสืออุปกรณ์การเรียน 

ระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� 1และ มธัยมศึกษาปีที� 4 และ ป.2-ป.6
ครูประจาํชั�น

เสาร์ 16 พ.ค.-63

อาทิตย์ 17 พ.ค.-63

จนัทร์ 18 พ.ค.-63 เปิดภาคเรียนที� 1/2563

*****ปฏิทินนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*****


