
วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
 เดือน มิถุนายน 2565

พ.1 มิ.ย.2565 เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายวิชาการ
พ.1 - พฤ.30 มิ.ย.2565 ลงทะเบียนเรียน และช ำระเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ  ภำคเรียนท่ี 1 ปี

กำรศึกษำ 2565 นักเรียนช้ันอนุบำลศึกษำปีท่ี 2–3 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2–6
 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2-3, 5-6สำมำรถช ำระเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำผ่ำน
ระบบ Bill Payment  ซ่ึงทำงโรงเรียนจะพิมพ์แจกให้  หรือผู้ปกครองสำมำรถพิมพ์ 
“ใบแจ้งกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำร” ในระบบของทำงโรงเรียน  แล้วน ำไปช ำระเงินได้
ท่ีธนำคำรไทยพำณิชย์ ทุกสำขำ (หากพ้นเวลาท่ีก าหนดจะมีค่าปรับวันละ 50 บาท)

งำนกำรเงิน

ศ.3 มิ.ย.2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิศำฯ
พ.15 มิ.ย. - 30 ก.ค.2565 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด งำนห้องสมุด
พฤ.30 มิ.ย.2565 พิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 งำนท ำนุบ ำรุงฯ

 เดือน กรกฎาคม 2565
ศ.1 และ ศ.8 ก.ค.2565 โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพนิสิตและนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

สู่ควำมเป็นครูคุณภำพ
ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

จ.4 - ศ.8 ก.ค.2565 ช่ังน้ ำหนัก วัดส่วนสูง คร้ังท่ี 1 ของนักเรียนทุกระดับช้ัน อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ศ.8 ก.ค.2565 ส่งบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอน ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

อ.12 ก.ค.2565 ท ำบุญตักบำตรวันครบรอบ 42 ปี วันสถำปนำโรงเรียนสำธิตเกษตรฯ ก ำแพงแสน งำนท ำนุบ ำรุงฯ

พ.13 ก.ค.2565 วันอำสำฬหบูชำ
พฤ.14 ก.ค.2565 วันเข้ำพรรษำ
ศ.15 ก.ค.2565 วันหยุดพิเศษ (มติคณะรัฐมนตรี 4 พ.ย.2564)
จ.25 - พ.27 ก.ค.2565 โครงกำรเวทีวิจัยและนวัตกรรมกำรศึกษำ (ช่วงบ่ำย) ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

พฤ.28 ก.ค.2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ศ. 29 ก.ค.2565 วันหยุดพิเศษ (มติคณะรัฐมนตรี 4 พ.ย.2564)

 เดือน สิงหาคม 2565
จ.1 - ศ.5 ส.ค.2565 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ฝ่ายวิชาการ

ศ.5 ส.ค.2565 ส่งบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอน ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

พฤ.11 ส.ค.2565 พิธีไหว้ครูดนตรี-นำฏศิลป์ไทย ประจ ำปี 2565 งำนท ำนุบ ำรุงฯ
ศ.12 ส.ค.2565 วันแม่แห่งชำติ
ศ.19 ส.ค.2565 โครงกำรจัดระบบสำรสนเทศและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
 เดือน กันยายน 2565

ศ.2 ก.ย.2565 ส่งบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอน ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

จ.5 - ศ.9 ก.ย.2565 ช่ังน้ ำหนัก วัดส่วนสูง คร้ังท่ี 2 ของนักเรียนทุกระดับช้ัน อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

-  ส่งคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ให้งำนทะเบียนและประมวลผลทำงออนไลน์

งำนทะเบียนและประมวลผล

-  ส่งผลประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน
ให้งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

จ.12 ก.ย. 2565 เวลำ 12.00 - 16.30 น. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ลงทะเบียนวิชำเลือกภำคเรียน
ท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยระบบ Online

งำนทะเบียนและประมวลผล

อ.13 ก.ย. 2565 เวลำ 12.00 - 16.30 น. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ลงทะเบียนวิชำเลือกภำคเรียน
ท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยระบบ Online

งำนทะเบียนและประมวลผล

พ.14 ก.ย. 2565  - เวลำ 12.00 - 16.30 น. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ลงทะเบียนวิชำเลือกภำค
เรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยระบบ Online

งำนทะเบียนและประมวลผล

 - ส่งรำยช่ือนักเรียนท่ีมีเวลำเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ให้งำนทะเบียนและประมวลผล อำจำรย์ประจ ำวิชำ
พฤ.15 ก.ย. 2565 เวลำ 12.00 - 16.30 น. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ลงทะเบียนวิชำเลือกภำคเรียน

ท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยระบบ Online
งำนทะเบียนและประมวลผล

ศ.16 ก.ย. 2565 เวลำ 12.00 - 16.30 น. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ลงทะเบียนวิชำเลือกภำคเรียน
ท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยระบบ Online

งำนทะเบียนและประมวลผล

จ.19 ก.ย. 2565 เวลำ 12.00 - 16.30 น. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ลงทะเบียนวิชำเลือกภำคเรียน
ท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยระบบ Online

งำนทะเบียนและประมวลผล

จ.26 - ศ.30 ก.ย.2565 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ฝ่ายวิชาการ

 เดือน ตุลาคม 2565

จ.3 ต.ค.2565 เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายวิชาการ
จ.3 - ศ.7 ต.ค. 2565 ส่งคะแนนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ให้งำน

ทะเบียนและประมวลผล
อำจำรย์ประจ ำวิชำ

ศ.7 ต.ค.2565 ส่งบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอน ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

จ.10 - ศ.14 ต.ค. 2565 อำจำรย์ท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 บันทึกเวลำเรียน  บันทึกกำรเจริญเติบโต  
และควำมเห็นต่อนักเรียน ลงในโปรแกรมวัดและประเมินผล

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

พฤ.13 ต.ค.2565 วันคล้ำยวันสวรรคต ร.9
ศ.14 ต.ค.2565 วันหยุดพิเศษ (มติคณะรัฐมนตรี 4 พ.ย.2564)
จ.17 ต.ค. 2565 ประกำศรำยช่ือนักเรียนท่ีต้องเรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี 1-6
งำนทะเบียนและประมวลผล

จ.17 ต.ค.- ศ.11 พ.ย. 2565 ปิดเรียน ...กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 45 "พิบูลบ าเพ็ญเกมส์"... ฝ่ายวิชาการ
จ.17-พ.19 ต.ค. 2565 ลงทะเบียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 งำนทะเบียนและ

ประมวลผล/งำนกำรเงิน

จ.17-ศ.21 ต.ค. 2565 ซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 อำจำรย์ประจ ำวิชำ

จ.12-พฤ.15 ก.ย. 2565
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
จ.17 ต.ค-อ.1 พ.ย. 2565 ซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวนักเรียน ระดับประถมศึกษา เฉพำะนักเรียนท่ีสอบปลำย

ภำคเรียนท่ี 1 ไม่ผ่ำนเกณฑ์เท่ำน้ัน
อำจำรย์ประจ ำวิชำ

ศ.21 ต.ค. 2565 อำจำรย์ประจ ำวิชำส่งผลกำรสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำป่ีท่ี 1-6 
ให้งำนทะเบียนและประมวลผล

อำจำรย์ประจ ำช้ัน/
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

จ.24 ต.ค.2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหำรำช
พ.26 ต.ค. 2565 ประกำศผลกำรซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 งำนทะเบียนและประมวลผล
พ.26-ศ.28 ต.ค. 2565 ลงทะเบียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 งำนทะเบียนและ

ประมวลผล/งำนกำรเงิน

พ.26 ต.ค.-อ.1 พ.ย. 2565 ซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 อำจำรย์ประจ ำวิชำ

 เดือน พฤศจิกายน 2565
อ.1 พ.ย. 2565 อำจำรย์ประจ ำวิชำส่งผลกำรสอบแก้ตัวระดับประถม และผลกำรสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำป่ีท่ี 1-6 ให้งำนทะเบียนและประมวลผล
อำจำรย์ประจ ำวิชำ

พฤ.3 พ.ย. 2565 ประกำศผลกำรซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 งำนทะเบียนและประมวลผล

พฤ.3 - พ.9  พ.ย.2565 กีฬำสำธิตสำมัคคี คร้ังท่ี 45  ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ
-  อำจำรย์ท่ีปรึกษำช้ัน ม.1-6 รับแฟ้มรำยงำนผลกำรเรียน
-  อำจำรย์ประจ ำช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6 รับใบรายงานคะแนน

-  นักเรียนช้ัน ม.1-6 รับแฟ้มรำยงำนผลกำรเรียน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
-  นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6 รับใบรายงานคะแนน อำจำรย์ประจ ำช้ัน

จ.14 พ.ย.2565 เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงท่ี 2) ฝ่ายวิชาการ
จ.14 - พ.30 พ.ย.2565 ลงทะเบียนเรียน และช ำระเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ  ภำคเรียนท่ี 2 ปี

กำรศึกษำ 2565 นักเรียนช้ันอนุบำลศึกษำปีท่ี 1–3 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1–6
 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1–6 สำมำรถช ำระเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำผ่ำนระบบ 
Bill Payment  ซ่ึงทำงโรงเรียนจะพิมพ์แจกให้  หรือผู้ปกครองสำมำรถพิมพ์ “ใบ
แจ้งกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำร” ในระบบของทำงโรงเรียน  แล้วน ำไปช ำระเงินได้ท่ี
ธนำคำรไทยพำณิชย์ ทุกสำขำ (หากพ้นเวลาท่ีก าหนดจะมีค่าปรับวันละ 50 บาท)

งำนกำรเงิน

จ.21 - ศ.25 พ.ย.2565 ช่ังน้ ำหนัก วัดส่วนสูง คร้ังท่ี 3 ของนักเรียนทุกระดับช้ัน อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

 เดือน ธันวาคม 2565
ศ.2 ธ.ค.2565 ส่งบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอน ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

จ.5 ธ.ค.2565 วันพ่อแห่งชำติ
พฤ.8 - ศ.9 ธ.ค.2565 สำธิตวิชำกำร
จ.12 ธ.ค.2565 วันหยุดชดเชยวันพระรำชทำนรัฐธรรมนูญ
จ.26 - ศ.30 ธ.ค.2565 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ฝ่ายวิชาการ

ศ.30 ธ.ค.2565 วันหยุดพิเศษ (มติคณะรัฐมนตรี 4 พ.ย.2564)

 เดือน มกราคม 2566
ศ.6 ม.ค.2566 ส่งบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอน ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร
จ.9 - ศ.13 ม.ค.2566 ช่ังน้ ำหนัก วัดส่วนสูง คร้ังท่ี 4 ของนักเรียนทุกระดับช้ัน

อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

อ.8 พ.ย. 2565

พฤ.10 พ.ย. 2565

งำนทะเบียนและประมวลผล
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
จ.30 ม.ค. 2566 ส่งรำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีมีเวลำเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ให้งำนทะเบียนและ
ประมวลผล

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

จ.30 ม.ค.-พฤ.2 ก.พ. 2566  - ส่งคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ให้งำนทะเบียนและประมวลผล

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ

 - ส่งผลประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ให้งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
ศ.3 ก.พ.2566 ส่งบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอน ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

จ.6 - ศ.10 ก.พ.2566 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ฝ่ายวิชาการ

จ.13 ก.พ. 2566 ส่งรำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-5 มัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 มัธยมศึกษำปีท่ี 4-5 
ท่ีมีเวลำเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ให้งำนทะเบียนและประมวลผล

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

จ.13 - พฤ.16 ก.พ. 2566 -  ส่งคะแนนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  และช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ให้งำนทะเบียนและประมวลผล

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

-  ลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน คร้ังท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6

งำนทะเบียนและประมวลผล

จ.13 - ศ.17 ก.พ. 2566 ส่งผลประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-5 ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5 ให้งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

จ.20 ก.พ.- พฤ.23 ก.พ. 2566 อำจำรย์ท่ีปรึกษำช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  มัธยมศึกษำปีท่ี 3  
และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 กรอกน้ ำหนัก ส่วนสูง และควำมคิดเห็นนักเรียนเป็นรำยบุคคล

งำนทะเบียนและประมวลผล

พ.22 ก.พ. 2566 ประกำศรำยช่ือนักเรียนประถมศึกษำปีท่ี 6  มัธยมศึกษำปีท่ี 3  และมัธยมศึกษำปีท่ี 6
  ท่ีต้องซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 และ 2

งำนทะเบียนและประมวลผล

พ.22 ก.พ.-พฤ.23 ก.พ. 2566 ลงทะเบียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 และ 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6

งำนทะเบียนและ
ประมวลผล /งำนกำรเงิน

พ.22 ก.พ.-พฤ.9 มี.ค.2566 ซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1-2 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

จ.27 ก.พ.-ศ.3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-5
 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5

ฝ่ายวิชาการ

 เดือน มีนาคม 2566
อ.7-ศ.10 มี.ค. 2566 ส่งคะแนนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-5, ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 ช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี 4-5 ให้งำนทะเบียนและประมวลผล
อำจำรย์ประจ ำวิชำ

พฤ.9 มี.ค. 2566 อำจำรย์ประจ ำวิชำส่งผลกำรสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1-2 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6
 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ให้งำนทะเบียนและประมวลผล

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

ศ.10 มี.ค.2566 ส่งบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอน ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร อำจำรย์ประจ ำช้ัน / 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

จ.13-ศ.17 มี.ค. 2566 อำจำรย์ประจ ำช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-5 และอำจำรย์ท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2
 และมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5 กรอกน้ ำหนัก ส่วนสูงและแสดงควำมคิดเห็นนักเรียนเป็น
รำยบุคคล

อำจำรย์ประจ ำช้ัน/
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
พ.15 มี.ค. 2566 -  ประกำศผลกำรซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1-2 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำ

ปีท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6
งำนทะเบียนและประมวลผล

-  ประกำศรำยช่ือนักเรียนท่ีต้องเรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1-5 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 และมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5

งำนทะเบียนและประมวลผล

พ.15-ศ.17 มี.ค. 2566 ลงทะเบียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5

งำนทะเบียนและ
ประมวลผล /งำนกำรเงิน

พ.15- อ.21 มี.ค. 2566 ซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-5  ช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 1-2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

ศ.17 มี.ค. 2566 ประชุมกำรตัดสินผลช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6

คณะกรรมกำรวิชำกำร/
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

จ.20-พ.22 มี.ค. 2566 ลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน คร้ังท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6

งำนทะเบียนและประมวลผล

อ.21 มี.ค. 2566 อำจำรย์ประจ ำวิชำส่งผลกำรสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-5 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5 ให้งำนทะเบียนและประมวลผล

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

พฤ.23 มี.ค. 2566 ประกำศผลกำรซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 
1-5 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5

งำนทะเบียนและประมวลผล

พฤ.23-ศ.24 มี.ค. 2566 ลงทะเบียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5

งำนทะเบียนและ
ประมวลผล /งำนกำรเงิน

พฤ.23-พ.29 มี.ค. 2566 ซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-5 ช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 1-2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5

งำนทะเบียนและประมวลผล

พ.29 มี.ค. 2566 อำจำรย์ประจ ำวิชำ ส่งผลซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1-5 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5 ให้งำน
ทะเบียนและประมวลผล

อำจำรย์ประจ ำวิชำ

ศ.31 มี.ค. 2566 ประกำศผลซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-5 ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5

งำนทะเบียนและประมวลผล

 เดือน เมษายน 2566
อ.4 เม.ย. 2566 ประชุมตัดสินผลนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-5 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2  และช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี 4-5
คณะกรรมกำรวิชำกำร/
อำจำรย์ประจ ำช้ัน/
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

อ.4 - ศ.7 เม.ย. 2566 ลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน คร้ังท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1-5 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2, 4-5

งำนทะเบียนและประมวลผล

จ.10 เม.ย. 2566 อำจำรย์ประจ ำช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6 และอำจำรย์ท่ีปรึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-5
 รับแฟ้มรำยงำนผลกำรพัฒนำผู้เรียน

อำจำรย์ประจ ำช้ัน/
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

พ.12 เม.ย. 2566 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-5 รับแฟ้มรำยงำนผลกำร
พัฒนำผู้เรียน

อำจำรย์ประจ ำช้ัน/
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
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