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 มีนาคม 63  

๑7 3 มี.ค. -ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล    
  ทุกระดับช้ัน 
- นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว 

งานวัดผล 
 

18 3 – 5 มี.ค. อบรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563  

งานแผนงาน 

19 5 มี.ค. ประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว งานโรงเรียนคุณธรรม 

20 3 -6 มี.ค.  นักเรียนทุกระดับช้ันสอบแก้ตัว งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

21 7 มี.ค.  สอบคัดเลือก ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ งานรับนักเรียน 
22 8 มี.ค. สอบคัดเลือก ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ งานรับนักเรียน 
23 9 มี.ค. อบรมงานวิจัยและการท าส่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิจัยเพื่อพัฒนาฯ 

24 10 มี.ค. การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา
และจัดท ารายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ครูส่งผลสอบแก้ตัวทุกระดับช้ันท่ีงานวัดผล งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 
25 11 – 14 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ งานรับนักเรียน 

ครูทุกระดับช้ันรับ ป.พ.6 งานวัดผล 
26 12 – 15 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ งานรับนักเรียน 
27 17 มี.ค.  มอบตัวนักเรียน ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ งานรับนักเรียน 

28 18 มี.ค.  มอบตัวนักเรียน ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ งานรับนักเรียน 

29 21 - 22 มี.ค. รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษช้ัน ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ 

30 21 – 25 มี.ค. รับสมัครนักเรียน ม.๑ , ม.๔ ท่ัวไป และเงื่อนไขพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ 

31 24 มี.ค.  สอบคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ช้ันม.1, ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ 

32 
 

26 มี.ค. 
 

ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนความสามารถพิเศษ    
ช้ัน ม.1, ม.4 

งานรับนักเรียน 

ประเมินลูกจ้าง งานวางแผนอัตราก าลัง 
33 28 มี.ค. สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ทุกประเภท กลุ่มบริหารวิชาการ 

34 29 มี.ค. สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ทุกประเภท กลุ่มบริหารวิชาการ 
๓5 31 มี.ค. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน   

ม.๓ และ ม.๖ 
งานกิจการนักเรียน/ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๓6 31 มี.ค. ท าสัญญาจ้างลูกจ้าง งานวางแผนอัตราก าลัง 
๓7  มี.ค.  จัดตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2563 กลุ่มบริหารวิชาการ 

ปฏิทินปฏบิัติงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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 เมษายน 63  

38 1 เม.ย. ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ช้ัน ม.1 งานรับนักเรียน 
ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
และนักเรียนท่ัวไป ช้ัน ม.1 

งานรับนักเรียน 

39 ๓ เม.ย. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติผู้ขอรับ    
การประเมิน ว 21 

งานยกย่องส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

40 4 เม.ย. ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนท่ัวไป/เงื่อนไขพิเศษ  
ช้ันม.4 

งานรับนักเรียน 

41 6 เม.ย. มอบตัวนักเรียน ช้ัน ม.1 ทุกประเภท กลุ่มบริหารวิชาการ 

42 6 - 8 เม.ย. ยื่นความจ านงจัดหาท่ีเรียน ช้ันม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ 

43 7 เม.ย. มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.๔ ทุกประเภท กลุ่มบริหารวิชาการ 

44 10 เม.ย. ประกาศผลจัดหาท่ีเรียนนักเรียน ช้ันม.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 

45 11 เม.ย. ปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
46 18 เม.ย. มอบตัวนักเรียนท่ีได้จัดสรรท่ีเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 พฤษภาคม 63  

47 7 พ.ค. ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล 
48 7 - 8, 11  นักเรียนช้ัน ม.๑ ทุกห้อง  และม.๔ ห้องเรียนพิเศษ 

เรียนปรับพื้นฐาน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

49 11 – 15 พ.ค. รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕0 12 พ.ค. ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 งานกิจการนักเรียน 

๕1 13 พ.ค. ประชุมครูประจ าเดือนพฤษภาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕2 15 พ.ค. เปิดภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 

*** วันเวลาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


