
สัปดาห์ท่ี วันท่ี เดือน รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
28 ตุลาคม
29 ตุลาคม
30 ตุลาคม
31 ตุลาคม ประชุมครูเปิดภาคเรียน 2/2562 งานบุคลากร

แจ้งตารางจัดการเรียนการสอน งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
1 พฤศจิกายน เปิดภาคเรียน 2/2562 กลุ่มวิชาการ

ประกาศผลการเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2562 งานวัดผล/ครูประจ าช้ัน
ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 1 นักเรียน/ครูประจ าวิชา

2 พฤศจิกายน
3 พฤศจิกายน
4 พฤศจิกายน
5 พฤศจิกายน
6 พฤศจิกายน
7 พฤศจิกายน8 พฤศจิกายน
9 พฤศจิกายน
10 พฤศจิกายน
11 พฤศจิกายน ส่งผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 1 ครูประจ าวิชา
12 พฤศจิกายน อนุมัติผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 1 ผู้อ านวยการ
13 พฤศจิกายน ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 1 งานวัดผล

ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 2 นักเรียน/ครูประจ าวิชา
14 พฤศจิกายน ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 2 นักเรียน/ครูประจ าวิชา

ค่ายรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ ครูนริศา
15 พฤศจิกายน ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 2 นักเรียน/ครูประจ าวิชา

ค่ายรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ ครูนริศา
16 พฤศจิกายน
17 พฤศจิกายน
18 พฤศจิกายน
19 พฤศจิกายน
20 พฤศจิกายน
21 พฤศจิกายน ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 2 (นศท.) นักเรียน/ครูประจ าวิชา
22 พฤศจิกายน
23 พฤศจิกายน
24 พฤศจิกายน

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
ปฏิทินด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562
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25 พฤศจิกายน
26 พฤศจิกายน
27 พฤศจิกายน
28 พฤศจิกายน
29 พฤศจิกายน ส่งผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 2 ครูประจ าวิชา
30 พฤศจิกายน
1 ธันวาคม
2 ธันวาคม อนุมัติผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 2 ผู้อ านวยการ
3 ธันวาคม ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนท่ี 1/2562 คร้ังท่ี 2 งานวัดผล
4 ธันวาคม
5 ธันวาคม
6 ธันวาคม
7 ธันวาคม
8 ธันวาคม
9 ธันวาคม
10 ธันวาคม
11 ธันวาคม
12 ธันวาคม
13 ธันวาคม
14 ธันวาคม
15 ธันวาคม
16 ธันวาคม
17 ธันวาคม
18 ธันวาคม
19 ธันวาคม
20 ธันวาคม
21 ธันวาคม
22 ธันวาคม
23 ธันวาคม สอบกลางภาค 2/2562 งานวัดผล
24 ธันวาคม สอบกลางภาค 2/2562 งานวัดผล
25 ธันวาคม สอบกลางภาค 2/2562 งานวัดผล
26 ธันวาคม สอบกลางภาค 2/2562 งานวัดผล
27 ธันวาคม สอบกลางภาค 2/2562 งานวัดผล
28 ธันวาคม
29 ธันวาคม
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30 ธันวาคม กิจกรรมวันคริสมาสต์ / วันข้ึนปีใหม่
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2 มกราคม
3 มกราคม
4 มกราคม
5 มกราคม
6 มกราคม
7 มกราคม
8 มกราคม
9 มกราคม
10 มกราคม
11 มกราคม
12 มกราคม
13 มกราคม
14 มกราคม
15 มกราคม
16 มกราคม
17 มกราคม
18 มกราคม
19 มกราคม
20 มกราคม
21 มกราคม
22 มกราคม
23 มกราคม
24 มกราคม
25 มกราคม
26 มกราคม
27 มกราคม
28 มกราคม
29 มกราคม
30 มกราคม
31 มกราคม
1 กุมภาพันธ์ สอบ O-NET ม.3
2 กุมภาพันธ์ สอบ O-NET ม.3
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3 กุมภาพันธ์
4 กุมภาพันธ์
5 กุมภาพันธ์
6 กุมภาพันธ์
7 กุมภาพันธ์
8 กุมภาพันธ์
9 กุมภาพันธ์
10 กุมภาพันธ์
11 กุมภาพันธ์
12 กุมภาพันธ์
13 กุมภาพันธ์
14 กุมภาพันธ์
15 กุมภาพันธ์
16 กุมภาพันธ์
17 กุมภาพันธ์
18 กุมภาพันธ์
19 กุมภาพันธ์
20 กุมภาพันธ์
21 กุมภาพันธ์
22 กุมภาพันธ์ สอบ GAT / PAT 1
23 กุมภาพันธ์ สอบ PAT 2 / PAT 5
24 กุมภาพันธ์ สอบ PAT 3 / PAT 4
25 กุมภาพันธ์ สอบ PAT 6 / PAT 7
26 กุมภาพันธ์
27 กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์
29 กุมภาพันธ์ สอบ O-NET ม.6
1 มีนาคม สอบ O-NET ม.6
2 มีนาคม
3 มีนาคม สอบปลายภาค 2/2562

ปิดระบบ SGS ก่อน/กลางภาค 2/2562
4 มีนาคม สอบปลายภาค 2/2562

เปิดระบบ SGS หลัง/ปลายภาค 2/2562
5 มีนาคม สอบปลายภาค 2/2562

ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว (กรณีพิเศษ ม.3/ม.6)
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6 มีนาคม สอบปลายภาค 2/2562
ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว (กรณีพิเศษ ม.3/ม.6)

7 มีนาคม
8 มีนาคม
9 มีนาคม สอบปลายภาค 2/2562

ประชุมผู้ปกครอง 5 ภาคเรียนท่ีปัญหาด้านผลการเรียน ม.3 และ ม.6
ลงทะเบียนแก้ตัว 5 ภาคเรียน

10 มีนาคม ส่งผลการเรียน 0, ร, มส, มผ นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6
(ภาคเรียนท่ี2/2562)

11 มีนาคม อนุมัติผลการเรียน 0, ร, มส, มผ นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6
(ภาคเรียนท่ี2/2562)

12 มีนาคม ประกาศผล 0, ร, มส, มผ นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6
ย่ืนค าร้องของสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 ( ม.3 / ม.6 )(ภาคเรียนท่ี2/2562)

13 มีนาคม
14 มีนาคม
15 มีนาคม
16 มีนาคม ประกาศผลการเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2562

ย่ืนค าร้องของสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 (นักเรียนท่ัวไป)(ภาคเรียนท่ี2/2562)
17 มีนาคม ย่ืนค าร้องของสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 (นักเรียนท่ัวไป)(ภาคเรียนท่ี2/2562)
18 มีนาคม ส่งผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 (ม.3/ม.6)(ภาคเรียนท่ี2/2562)
19 มีนาคม ต้ังแต่เวลา 08.00 น.-11.00 น.

เวลา 14.00 อนุมัติผลการแก้ตัวคร้ังท่ี(ภาคเรียนท่ี2/2562) (ม.3/ม.6)
พร้อมคุณครูประจ าวิชาลงคะแนนแก้ใน SGS ให้เรีบบร้อย

20 มีนาคม ประกาศผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 (ม.3/ม.6)
ย่ืนค าร้องของสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 ( ม.3 / ม.6 )

21 มีนาคม
22 มีนาคม
23 มีนาคม ส่งผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 (นักเรียนท่ัวไป)(5ภาคเรียน)
24 มีนาคม ส่งผลการสอบแก้ตัว (กรณีพิเศษ ม.3/ม.6)08.00 น.-11.00 น

เวลา 14.00 อนุมัติผลการแก้ตัวคร้ังท่ี(ภาคเรียนท่ี2/2562)
พร้อมคุณครูประจ าวิชาลงคะแนนแก้ใน SGS ให้เรียบร้อย

ปิดระบบ SGS หลัง/ปลายภาค 2/2562
รับสมัครนักเรียนท่ัวไป ม.1 ม.4 เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

25 มีนาคม ประกาศผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 (ม.3/ม.6)(ภาคเรียนท่ี2/2562)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังท่ี1 (นักเรียนท่ัวไป)(ภาคเรียนท่ี2/2562)
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ย่ืนค าร้องของสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 (นักเรียนท่ัวไป)(ภาคเรียนท่ี2/2562)
ประกาศผลการสอบแก้ตัว (กรณีพิเศษ ม.3/ม.6)(5ภาคเรียน)
GPA ปร้ิน ปพ.1 (ม.3และม.6) ตรวจสอบ
ครูท่ีปรึกษาช่วยกันตรวจสอบ ปพ.1 (ม.3และม.6)

26 มีนาคม GPA ปร้ิน ปพ.1 (ม.3และม.6) ตรวจสอบ
ครูท่ีปรึกษาช่วยกันตรวจสอบ ปพ.1 (ม.3และม.6)

27 มีนาคม GPA ปร้ิน ปพ.1 (ม.3และม.6) ตรวจสอบ
ครูท่ีปรึกษาช่วยกันตรวจสอบ ปพ.1 (ม.3และม.6)

28 มีนาคม สอบเข้า ม.1 -ส่งร้านเพ่ือถ่ายเอกสาร
29 มีนาคม สอบเข้า ม.1 -ส่งร้านเพ่ือถ่ายเอกสาร
30 มีนาคม คุณครูท่ีปรึกษาติดรูป ปพ.1 ประทับตราโรงเรียน

น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ส่งผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 (นักเรียนท่ัวไป)

31 มีนาคม อนุมัติจบการศึกษาปีการศึกษา2562
อนุมัติผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 (นักเรียนท่ัวไป)(ภาคเรียนท่ี2/2562)

1 เมษายน พิธีมอบประกาศนียบัตร
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1
รายงานตัว ม.1
ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังท่ี2 (นักเรียนท่ัวไป)(ภาคเรียนท่ี2/2562)

2 เมษายน
3 เมษายน
4 เมษายน ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4

รายงานตัว ม.4
5 เมษายน
6 เมษายน มอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกท่ี 1
7 เมษายน มอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกท่ี 4
8 เมษายน
9 เมษายน
10 เมษายน
11 เมษายน
12 เมษายน
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