
สัปดาห์ท่ี รายการ/กิจกรรม ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หมายเหตุ
จ. 30 พ.ย. 63 คณะครูลงช่ือปฏิบัติงาน/ประชุมเตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2 /2563
คณะครูทุกท่าน

อ. 1 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2563 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 2 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พฤ. 3 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 4 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คณะครูและนักเรียนทุกคน ครูพัสวีพิชญ์ (รับผิดชอบกิจกรรม)
จ. 7 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 8 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 9 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พฤ. 10 ธ.ค. 63 หยุดเรียนตามมติ ครม. (วันรัฐธรรมนูญ)

ศ. 11 ธ.ค. 63
หยุดเรียนตามมติ ครม.                        
(วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์)

จ. 14 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 15 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 16 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พฤ. 17 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 18 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส. 19 ธ.ค. 63 เรียนชดเชยทางไกล DLTV คณะครูและนักเรียนทุกคน

จ. 21 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 22 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 23 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พฤ. 24 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 25 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส. 26 ธ.ค. 63 เรียนชดเชยทางไกล DLTV คณะครูและนักเรียนทุกคน

จ. 28 ธ.ค. 63 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้คร้ังท่ี 2/2563 คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 29 ธ.ค. 63 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้คร้ังท่ี 2/2563 คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 30 ธ.ค. 63 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

พฤ. 31 ธ.ค. 63 หยุดเรียนตามมติ ครม.                        
(วันหยุดสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)

ศ. 1 ม.ค. 64 หยุดเรียนตามมติ ครม. (วันข้ึนปีใหม่)

จ. 4 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 5 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 6 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พฤ. 7 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 8 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครูและนักเรียนทุกคน

วัน เดือน ปี
ภาคเรียนท่ี 2 / 2563

ปฎิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองปรือ
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สัปดาห์ท่ี รายการ/กิจกรรม ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หมายเหตุ
จ. 11 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 12 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 13 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พฤ. 14 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 15 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

เรียนชดเชยทางไกล DLTV คณะครูและนักเรียนทุกคน
วันครู คณะครูทุกท่าน

จ. 18 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 19 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 20 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พฤ. 21 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 22 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส. 23 ม.ค. 64 เรียนชดเชยท่ีโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน

จ. 25 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 26 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ 27 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

พฤ. 28 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 29 ม.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

เรียนชดเชยท่ีโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ คณะครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวม           ส่ง

ฝ่ายวิชาการ (ครูธรรมรัตน์)

จ. 1 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 2 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ 3 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

พฤ. 4 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 5 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส. 6 ก.พ. 64 เรียนชดเชยท่ีโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน

จ. 8 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 9 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ 10 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

พฤ. 11 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 12 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส. 13 ก.พ. 64 เรียนชดเชยท่ีโรงเรียน/กิจกรรมมารยาทไทย คณะครูและนักเรียนทุกคน ครูกานต์พิชชา(รับผิดชอบกิจกรรม)

จ. 15 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 16 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ 17 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

พฤ. 18 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 19 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส. 20 ก.พ. 64 เรียนชดเชยทางไกล DLTV คณะครูและนักเรียนทุกคน

30 ม.ค. 64

16 ม.ค. 64

วัน เดือน ปี

ส.

ส.

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
ปฎิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองปรือ
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สัปดาห์ท่ี รายการ/กิจกรรม ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หมายเหตุ
จ. 22 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 23 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ 24 ก.พ. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

พฤ. 25 ก.พ. 64 กิจกรรมวันมาฆบูชา คณะครูและนักเรียนทุกคน ครูปิยะดา (รับผิดชอบกิจกรรม)
ศ. 26 ก.พ. 64 หยุดเรียนตามมติ ครม. (วันมาฆบูชา)

จ. 1 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 2 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ 3 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

พฤ. 4 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 5 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส. 6 มี.ค. 64 เรียนชดเชยท่ีโรงเรียน/กิจกรรมค่ายศิลปะ คณะครูและนักเรียนทุกคน ครูวิวรรณ (รับผิดชอบกิจกรรม)

จ. 8 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ/RT ป.1 คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 9 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ/RT ป.1 คณะครูและนักเรียนทุกคน

พ.
10 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ/RT ป.1 คณะครูและนักเรียนทุกคน     การสอบ RT รอก าหนดวันจาก    

  ส านักงานเขต
พฤ. 11 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ/RT ป.1 คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 12 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ/RT ป.1 คณะครูและนักเรียนทุกคน

เรียนชดเชยทางไกล DLTV คณะครูและนักเรียนทุกคน
นักเรียนช้ันป.6 สอบ ONET คณะครูผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

และนักเรียนช้ัน ป.6

จ. 15 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 16 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 17 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พฤ. 18 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 19 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

เรียนชดเชยท่ีโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประถม/          
ตลาดนัดน้อย/เปิดบ้านวิชาการอนุบาล

คณะครูและนักเรียนทุกคน ครูธรรมรัตน์/ครูวิจิตรา/           
ครูวรนิษฐาผู้รับผิดชอบ

จ. 22 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 23 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 24 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

สอบ NT ป.3 คณะครูผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
และนักเรียนช้ัน ป.6

พฤ. 25 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 26 มี.ค. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส. 27 มี.ค. 64 เรียนชดเชยทางไกล DLTV คณะครูและนักเรียนทุกคน

จ. 29 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 คณะครูและนักเรียนทุกคน
อ. 30 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 คณะครูและนักเรียนทุกคน
พ. 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 คณะครูและนักเรียนทุกคน
พฤ. 1 เม.ย. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ศ. 2 เม.ย. 64 เรียนตามปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน

วัน เดือน ปี

ส.

ส.

ปฎิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองปรือ
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
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สัปดาห์ท่ี รายการ/กิจกรรม ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หมายเหตุ
จ. 5 เม.ย. 64 ค่ายลูกเสือ อนุบาล ป.1-3 คณะครูและนักเรียนทุกคน ครูหทัยทิพย์ (รับผิดชอบกิจกรรม)
อ. 6 เม.ย. 64 หยุดเรียนตามมติ ครม. (วันจักรี)
พ 7 เม.ย. 64 ค่ายลูกเสือ ป.4-6 คณะครูและนักเรียนทุกคน ครูหทัยทิพย์ (รับผิดชอบกิจกรรม)

พฤ. 8 เม.ย. 64 มาเรียนปกติ คณะครูและนักเรียนทุกคน
ส่งไฟล์ SAR ระดับช้ัน ครูประจ าช้ัน ครูศศิฉาย/ครูดุจฤดี (ผู้รวบรวม)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะครูและนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษา
ครูหทัยทิพย์ (รับผิดชอบกิจกรรม)

กิจกรรมบัณฑิตน้อย คณะครูและนักเรียน
ระดับช้ันอนุบาล

ครูเบญจวรรณ (รับผิดชอบกิจกรรม)

วัน เดือน ปี

ศ.

ปฎิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองปรือ
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
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9 เม.ย. 64


