
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที ่ วัน วันที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 มีนาคม   2564    
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จันทร์ 1 1. วันที่ 1-5 มี.ค.2564 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 
2. ส ารวจ รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ (มส) ที่มีเวลาเรยีนไมค่รบ 
80%, 60%  ของเวลาเรียนทั้งหมด 

วิชาการ วัดผลฯ 

อังคาร 2  วิชาการ วัดผลฯ 
พุธ 3  วิชาการ วัดผลฯ 

พฤหัสบด ี 4  วิชาการ วัดผลฯ 
ศุกร์ 5 ส่ง รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิส์อบ (มส) วิชาการ วัดผลฯ 

 เสาร์ 6    
 อาทิตย์ 7    
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จันทร์ 8 ประกาศ รายชื่อนักเรียนไม่มสีิทธ์ิสอบ (มส) วิชาการ วัดผลฯ 
อังคาร 9 นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธ์ิสอบ ด าเนินการแก้ (มส) วิชาการ วัดผลฯ 

พุธ 10 ด าเนินการแก้ (มส) วิชาการ วัดผลฯ 
พฤหัสบด ี 11 ส่งรายชื่อนักเรยีนที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563   

ศุกร์ 12 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรยีนที่ 2/2563 วิชาการ วัดผลฯ 
 เสาร์ 13 ม.3 สอบ O-NET    
 อาทิตย์ 14 ม.3 สอบ O-NET    
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จันทร์ 15 วันที่ 15-19 มี.ค. 2564 อัดส าเนาข้อสอบ    
อังคาร 16    

พุธ 17    
พฤหัสบด ี 18    

ศุกร์ 19 ตรวจสอบการจบ ม.3 และ ม.6 วิชาการ วัดผลฯ 
 เสาร์ 20 ม.6 สอบ GAT-PAT   
 อาทิตย์ 21 ม.6 สอบ GAT-PAT   
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จันทร์ 22 ม.6 สอบ GAT-PAT   
อังคาร 23 ม.6 สอบ GAT-PAT   

พุธ 24 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563   
พฤหัสบด ี 25 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563   

ศุกร์ 26 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563   
 เสาร์ 27 ม.6 สอบ O-NET    
 อาทิตย์ 28 ม.6 สอบ O-NET   
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จันทร์ 29    
อังคาร 30 ส่งแผนการสอนพร้อมบันทึกหลังแผน (รายแผนฯ)และโครงการสอน วิชาการ หลักสตูร 

พุธ 31 ส่งรายงานการวจิัยในช้ันเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 วิชาการ หลักสตูร 

ฉบับร่าง 



ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2563 

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
ห้องเรียนปกติ ม.1  สมัคร 24-28 เม.ย. 2564 

 สอบ    5 พ.ค. 2564 
 ประกาศผลและรายงานตัว 5 พ.ค. 2564 
 มอบตัว 8 พ.ค. 2564 

นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม ตามที่โรงเรียนเดิมก าหนด    มอบตัว   9 พ.ค.64 
 สอบ   2 พ.ค. 2564 

ห้องเรียนปกติ ม.4  สมัคร 24-28 เม.ย. 2564 
 สอบ   2 พ.ค. 2564 
 ประกาศผลและรายงานตัว 6 พ.ค. 2564 
 มอบตัว 9 พ.ค. 2564 

หมายเหตุ    ปฏิทินการปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

สัปดาห์ที ่ วัน วันที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 เมษายน   2564    

 
พฤหัสบด ี 1 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563   

ศุกร์ 2 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563   
 เสาร์ 3 ม.6 สอบวิชาสามญั   

 อาทิตย์ 4 ม.6 สอบวิชาสามญั   
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จันทร์ 5 ครูผูส้อนจัดท าคะแนน   
อังคาร 6 วันจักรี   

พุธ 7 ครูผูส้อนจัดท าคะแนน   
พฤหัสบด ี 8 ครูผูส้อนจัดท าคะแนน   

ศุกร์ 9    
 เสาร์ 10    
 อาทิตย์ 11    

 

จันทร์ 12 ส่งรูปเล่มปพ.5   
อังคาร 13 วันสงกรานต ์   

พุธ 14 วันสงกรานต ์   
พฤหัสบด ี 15 วันสงกรานต ์   

ศุกร์ 16 ประกาศผลสอบ   
 เสาร์ 17    
 อาทิตย์ 18    

 

จันทร์ 19    
อังคาร 20    

พุธ 21    
พฤหัสบด ี 22    

ศุกร์ 23    
 เสาร์ 24 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 วิชาการ งานรับนักเรียน 
 อาทิตย์ 25 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564   
 จันทร์ 26 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564   
 อังคาร 27 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564   
 พุธ 28 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564   

ครูกฤตยาภรณ์  ขันตี 
1 มีนาคม  2564 


