
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 / 2562  
 

วันปิดเรียนปลายภาค 1/2562  (11 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2562) 
วันปิดเรียนให้ถือว่า เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้  

แต่ถ้ามีราชการจ าเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนมาปฏิบัติราชการตามปกติ  
(ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยก าหนดเวลาท างาน 

และวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปฏิทนิกิจกรรมการจัดการศกึษา  โรงเรยีนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปกีารศึกษา 2562  ภาคเรยีนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันพุธ 1 พฤษภาคม 2562 หยุดวันแรงงาน  
วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะครูเตรียมการ คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 3 พฤษภาคม 2562 จัดห้องเรียน  
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม 2562 วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562 วันฉัตรมงคล  
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2562 วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
วันอังคาร 7 พฤษภาคม 2562 จัดห้องเรียน  
วันพุธ 8 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครอง  (จ่ายเงินเรียนฟรีฯ15 ปี) คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล  
วันศุกร ์ 10 พฤษภาคม 2562 จัดห้องเรียน  
วันเสาร์ 11 พฤษภาคม 2562 ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน  
วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2562   
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 จัดห้องเรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 14 พฤษภาคม 2562 จัดห้องเรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 15 พฤษภาคม 2562 เปิดเตรียมการ (ส่งแผนการจัดการเรียนรู้) คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน/กิจกรรมเวียนเทียนวัดบางคลอง คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา  
วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม 2562 หยุดชดเชย/วันวิสาขบูชา  
วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 22 พฤษภาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 24 พฤษภาคม 2562 เรียน/ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม 2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 29 พฤษภาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 31 พฤษภาคม 2562 เรียน / กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา /วันงดสูบบุหรี่โลก คณะครูทุกคน 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน 2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  
วันอังคาร 4 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 5 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 7 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 8 มิถุนายน 2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 9 มิถุนายน 2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 10 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 11 มิถุนายน 2562 เรียน/ซ้อมพธิีไหว้คร ู คณะครูทุกคน 
วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 เรียน/ซ้อมพธิีไหว้คร ู คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมไหว้คร ู/เลือกตั้งประธานนักเรียน/ปลูกต้นไม ้  
วันศุกร ์ 14 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 18 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 19 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 21 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 22 มิถุนายน 2562 หยุดเรียน คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน 2562 หยุดเรียน คณะครูทุกคน 
วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 25 มิถุนายน 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 26 มิถุนายน 2562 เรียน/กิจกรรมวนัสุนทรภู/่วันต่อต้านยาเสพติด คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 เรียน/การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 28 มิถุนายน 2562 เรียน/การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 29มิถุนายน 2562 หยุดเรียน/การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน 2562 หยุดเรียน/การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย คณะครูทุกคน 
 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 เรียน/กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 2 กรกฎาคม 2562 เรียน/คณะครูศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะครูทุกคน 
วันพุธ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 5 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 6 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 9 กรกฎาคม 2562 เรียน/โครงการค่ายคุณธรรม อบต.ปากแคว คณะครูทุกคน 
วันพุธ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน/โครงการค่ายคุณธรรม อบต.ปากแคว คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 12 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน /วันอาสาฬหบูชา  
วันพุธ 17 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน /วันเข้าพรรษา  
วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 19 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 24 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 26 กรกฎาคม 2562 เรียน/วันเฉลิมฯรัชกาลท่ี10/กิจกรรมวันภาษาไทย คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2562 หยุดเรียน/วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2562 วันหยุดชดเชย  
วันอังคาร 30 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน คณะครูทุกคน 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม  2562 เรียน  คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 2 สิงหาคม  2562 เรียน/โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 3 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย ์ 4 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 5 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 6 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 7 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 8 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 9 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 10 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 11 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 12 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน/วันแม่แห่งชาติ   
วันอังคาร 13 สิงหาคม  2562 เรียน/จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะครูทุกคน 
วันพุธ 14 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 16 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 17 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 19 สิงหาคม  2562 เรียน/จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้   คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 20 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 21 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 22 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 23 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 24 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 26 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 27 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 28 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 30 สิงหาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 31 สิงหาคม  2562 หยุดเรียน  



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันอาทิตย์ 1 กันยายน  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 2 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 3 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 4 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 6 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 7 กันยายน  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 8 กันยายน  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 9 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 10 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 11 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 12 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 13 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 14 กันยายน  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 15 กันยายน  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 16 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 17 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 18 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 19 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 20 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 21 กันยายน  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 22 กันยายน  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 23 กันยายน  2562 เรียน/กิจกรรมมุฑิตาครูภัคพล เกษียณอายุราชการ คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 24 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 25 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 26 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 27 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 28 กันยายน  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 29 กันยายน  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 30 กันยายน  2562 เรียน คณะครูทุกคน 

 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันอังคาร 1 ตุลาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 2 ตุลาคม  2562 เรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม  2562 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 4 ตุลาคม  2562 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 5 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย ์ 6 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 7 ตุลาคม  2562 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 8 ตุลาคม  2562 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 9 ตุลาคม  2562 ส่งเอกสารธุรการช้ันเรียน ให้ผู้บริหารลงนาม คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม  2562 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 11 ตุลาคม  2562 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 12 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน/วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี 9  
วันจันทร์ 14 ตุลาคม  2562 หยุดชดเชย  
วันอังคาร 15 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันพุธ 16 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 18 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 19 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 21 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอังคาร 22 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันพุธ 23 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน/วันปิยมหาราช  
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 25 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 26 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 28 ตุลาคม  2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   
วันอังคาร 29 ตุลาคม  2562 ประชุมคณะผู้ปกครองนักเรียน  
วันพุธ 30 ตุลาคม  2562 จัดห้องเรียน  
วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม  2562 เปิดเตรียมการภาคเรียนท่ี 2/2561  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 2 / 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 2 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันศุกร ์ 1 พฤศจิกายน  2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561  
วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 4 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันอังคาร 5 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันพุธ 6 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันศุกร ์ 8 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 11 พฤศจิกายน  2562 เรียน/กิจกรรมวันลอยกระทง  
วันอังคาร 12 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันพุธ 13 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันศุกร ์ 15 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันอังคาร 19 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันพุธ 20 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันศุกร ์ 22 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันอังคาร 26 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันพุธ 27 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันศุกร ์ 29 พฤศจิกายน  2562 เรียน  
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน  2562 หยุดเรียน  

 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 2 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันอาทิตย์ 1 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 2 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันอังคาร 3 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันพุธ 4 ธันวาคม  2562 เรียน/กิจกรรมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลท่ี 9  
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม  2562 ปิดเรียนวันคล้ายวันเฉลิมฯ รัชกาลท่ี 9  
วันศุกร ์ 6 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันเสาร์ 7 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 8 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 9 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันอังคาร 10 ธันวาคม  2562 วันรัฐธรรมนญู  
วันพุธ 11 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันพฤหัสบดี 12 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันศุกร ์ 13 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันเสาร์ 14 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 15 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 16 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันอังคาร 17 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันพุธ 18 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันศุกร ์ 20 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันเสาร์ 21 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 22 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 23 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันอังคาร 24 ธันวาคม  2562 เรียน/กิจกรรมวันคริสต์มาส  
วันพุธ 25 ธันวาคม  2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี ป.4-6  
วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม  2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี ป.4-6  
วันศุกร ์ 27 ธันวาคม  2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี ป.4-6  
วันเสาร์ 28 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 30 ธันวาคม  2562 เรียน  
วันอังคาร 31 ธันวาคม  2562 หยุดเรียน วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 2 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันพุธ 1 มกราคม  2563 หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ 2563  
วันพฤหัสบดี 2 มกราคม  2563 เรียน  
วันศุกร ์ 3 มกราคม  2563 เรียน  
วันเสาร์ 4 มกราคม  2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 5 มกราคม  2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 6 มกราคม  2563 เรียน  
วันอังคาร 7 มกราคม  2563 เรียน  
วันพุธ 8 มกราคม  2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 9 มกราคม  2563 เรียน  
วันศุกร ์ 10 มกราคม  2563 เรียน/กิจกรรมวันเด็ก  
วันเสาร์ 11 มกราคม  2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 12 มกราคม  2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 13 มกราคม  2563 เรียน  
วันอังคาร 14 มกราคม  2563 เรียน  
วันพุธ 15 มกราคม  2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 16 มกราคม  2563 หยุดเรียนวันครูแห่งชาติ  
วันศุกร ์ 17 มกราคม  2563 เรียน/กิจกรรมวนัพ่อขุน  
วันเสาร์ 18 มกราคม  2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 19 มกราคม  2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 20 มกราคม  2563 เรียน  
วันอังคาร 21 มกราคม  2563 เรียน  
วันพุธ 22 มกราคม  2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 23 มกราคม  2563 เรียน  
วันศุกร ์ 24 มกราคม  2563 เรียน  
วันเสาร์ 25 มกราคม  2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 26 มกราคม  2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 27 มกราคม  2563 เรียน  
วันอังคาร 28 มกราคม  2563 เรียน  
วันพุธ 29 มกราคม  2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 30 มกราคม  2563 เรียน  
วันศุกร ์ 31 มกราคม  2563 เรียน  



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 2 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันเสาร์ 1 กุมภาพันธ์  2563 ทดสอบระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 (O-NET)    
วันอาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์  2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 3 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันอังคาร 4 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันพุธ 5 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันศุกร ์ 7 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันเสาร์ 8 กุมภาพันธ์  2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์  2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 10 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันพุธ 12 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันศุกร ์ 14 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์  2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์  2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันอังคาร 18 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันพุธ 19 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันศุกร ์ 21 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์  2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์  2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันพุธ 26 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันศุกร ์ 28 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  
วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์  2563 เรียน  

 
 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 2 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 2 มีนาคม 2563 เรียน  
วันอังคาร 3 มีนาคม 2563 เรียน  
วันพุธ 4 มีนาคม 2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 เรียน  
วันศุกร ์ 6 มีนาคม 2563 เรียน/สอบ NT.  
วันเสาร์ 7 มีนาคม 2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 9 มีนาคม 2563 เรียน/เลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน 2563  
วันอังคาร 10 มีนาคม 2563 เรียน  
วันพุธ 11 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2  
วันพฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2  
วันศุกร ์ 13 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2  
วันเสาร์ 14 มีนาคม 2563 อบรมพัฒนาคร ู  
วันอาทิตย์ 15 มีนาคม 2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 16 มีนาคม 2563 อบรมพัฒนาครู/ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  
วันอังคาร 17 มีนาคม 2563 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  
วันพุธ 18 มีนาคม 2563 เรียน  
วันพฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 เรียน  
วันศุกร ์ 20 มีนาคม 2563 ทัศนศึกษา ครูเรณู  เมฆตานี 
วันเสาร์ 21 มีนาคม 2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 22 มีนาคม 2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 23 มีนาคม 2563 ส่งหลักฐานการศึกษาให้ผู้บริหารลงนาม  
วันอังคาร 24 มีนาคม 2563 วันแห่งความส าเร็จ/นิทรรศการผลงานนักเรียน   
วันพุธ 25 มีนาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร  
วันพฤหัสบดี 26 มีนาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลสรุปโครงการ , SAR  
วันศุกร ์ 27 มีนาคม 2563 เรียน  
วันเสาร์ 28 มีนาคม 2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 30 มีนาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
วันอังคาร 31 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบ /ประชุมคณะครูปิดภาคเรียน  



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 2 
วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันอาทิตย์ 1 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันพุธ 2 เมษายน 2563 รายงานการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเป็นรายบุคคล ระบบ School Mis 
 

วันพฤหัสบดี 3 เมษายน 2563 รายงานข้อมูลการช าระค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ  
วันศุกร ์ 4 เมษายน 2563 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) Data 

Management Center 
 

วันเสาร์ 5 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 6 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 7 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันอังคาร 8 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันพุธ 9 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันพฤหัสบดี 10 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 11 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 12 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 13 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 14 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันอังคาร 15 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันพุธ 16 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันพฤหัสบดี 17 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 18 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 19 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 21 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันอังคาร 22 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันพุธ 23 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 25 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 26 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 27 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 28 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันอังคาร 29 เมษายน 2563 หยุดเรียน  
วันพุธ 30 เมษายน 2563 หยุดเรียน  



 


