
 
 
 

 
ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา   

ภาคเรียนท่ี 1 / 2564  
 

วันปิดเรียนให้ถือว่า เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้  
แต่ถ้ามีราชการจ าเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนมาปฏิบัติราชการตามปกติ  

(ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยก าหนดเวลาท างาน 
และวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 6) 

 
 

 
(นายบุญเกิด  เผือกใต้) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทศิ) 
 
 
 
 
 
 
 



 ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม จ านวน/วัน ผู้รับผิดชอบ 
วันอังคาร 1 มิถุนายน 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน   คณะครูทุกคน 
วันพุธ 2 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันพฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ   
วันศุกร ์ 4 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 6 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 7 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันอังคาร 8 มิถุนายน 2564 ลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ี  คณะครูทุกคน 
วันพุธ 9 มิถุนายน 2564 ลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ี  คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 ลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ี/ประชุมครู  คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 11 มิถุนายน 2564 ลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ี  คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 12 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 13 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันจันทร ์ 14 มิถุนายน 2564 เรียน เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  1 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 15 มิถุนายน 2564 เรียน 2 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 16 มิถุนายน 2564 เรียน 3 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 เรียน 4 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 18 มิถุนายน 2564 เรียน/ประชุมคณะกรรมการฯ 5 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 21 มิถุนายน 2564 เรียน 6 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 22 มิถุนายน 2564 เรียน 7 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 23 มิถุนายน 2564 เรียน 8 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 เรียน 9 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 25 มิถุนายน 2564 เรียน 10 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 26 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 27 มิถุนายน 2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 28 มิถุนายน 2564 เรียน 11 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 29 มิถุนายน 2564 เรียน 12 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 30 มิถุนายน 2564 เรียน 13 คณะครูทุกคน 

 
 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม จ านวน/วัน ผู้รับผิดชอบ 
วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 เรียน/วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 14 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 2 กรกฎาคม 2564 เรียน 15 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 3 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 เรียน 16 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 6 กรกฎาคม 2564 เรียน 17 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 7 กรกฎาคม 2564 เรียน 18 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564 เรียน 19 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 9 กรกฎาคม 2564 เรียน 20 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 10 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 11 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 12 กรกฎาคม 2564 เรียน 21 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 13 กรกฎาคม 2564 เรียน 22 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 14 กรกฎาคม 2564 เรียน 23 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564 เรียน 24 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 16 กรกฎาคม 2564 เรียน 25 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 17 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 18 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 19 กรกฎาคม 2564 เรียน 26 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 20 กรกฎาคม 2564 เรียน 27 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 21 กรกฎาคม 2564 เรียน 28 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 เรียน 29 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 23 กรกฎาคม 2564 เรียน 30 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน/วันอาสาฬหบูชา   
วันอาทิตย์ 25 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน/วันเข้าพรรษา   
วันจันทร์ 26 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชา   
วันอังคาร 27 กรกฎาคม 2564 เรียน 31 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 28 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน/วันเฉลิมฯ รัชกาลท่ี 10   
วันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 เรียน 32 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 30 กรกฎาคม 2564 เรียน 33 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 31 กรกฎาคม 2564 หยุดเรียน  คณะครูทุกคน 

 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม จ านวน/วัน ผู้รับผิดชอบ 
วันอาทิตย์ 1 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 2 สิงหาคม  2564 เรียน 34 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 3 สิงหาคม  2564 เรียน 35 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 4 สิงหาคม  2564 เรียน 36 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม  2564 เรียน 37 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 6 สิงหาคม  2564 เรียน 38 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 7 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 8 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 9 สิงหาคม  2564 เรียน 39 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 10 สิงหาคม  2564 เรียน 40 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 11 สิงหาคม  2564 เรียน 41 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน/วันแม่แห่งชาติ    
วันศุกร ์ 13 สิงหาคม  2564 เรียน 42 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 14 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 15 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 16 สิงหาคม  2564 เรียน 43 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 17 สิงหาคม  2564 เรียน 44 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 18 สิงหาคม  2564 เรียน/วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  45 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 19 สิงหาคม  2564 เรียน 46 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 20 สิงหาคม  2564 เรียน 47 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 21 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 22 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 23 สิงหาคม  2564 เรียน 48 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 24 สิงหาคม  2564 เรียน 49 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 25 สิงหาคม  2564 เรียน 50 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 26 สิงหาคม  2564 เรียน 51 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 27 สิงหาคม  2564 เรียน 52 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 28 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย ์ 29 สิงหาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 30 สิงหาคม  2564 เรียน 53 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 31 สิงหาคม  2564 เรียน 54 คณะครูทุกคน 

 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม จ านวน/วัน ผู้รับผิดชอบ 
วันพุธ 1 กันยายน  2564 เรียน/ประชุมคณะกรรมการฯ 55 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 2 กันยายน  2564 เรียน 56 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 3 กันยายน  2564 เรียน 57 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 4 กันยายน  2564 เรียน 58 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 5 กันยายน  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 6 กันยายน  2564 เรียน 59 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 7 กันยายน  2564 เรียน 60 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 8 กันยายน  2564 เรียน 61 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 9 กันยายน  2564 เรียน 62 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 10 กันยายน  2564 เรียน 63 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 11 กันยายน  2564 เรียน 64 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 12 กันยายน  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 13 กันยายน  2564 เรียน 65 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 14 กันยายน  2564 เรียน 66 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 15 กันยายน  2564 เรียน 67 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 16 กันยายน  2564 เรียน 68 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 17 กันยายน  2564 เรียน 69 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 18 กันยายน  2564 เรียน 70 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 19 กันยายน  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 20 กันยายน  2564 เรียน 71 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 21 กันยายน  2564 เรียน 72 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 22 กันยายน  2564 เรียน 73 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 23 กันยายน  2564 เรียน 74 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 24 กันยายน  2564 เรียน 75 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 25 กันยายน  2564 เรียน 76 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 26 กันยายน  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 27 กันยายน  2564 เรียน 77 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 28 กันยายน  2564 เรียน 78 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 29 กันยายน  2564 เรียน 79 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 30 กันยายน  2564 เรียน 80 คณะครูทุกคน 

 
 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1 

 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม จ านวน/วัน ผู้รับผิดชอบ 
วันศุกร ์ 1 ตุลาคม  2564 เรียน 81 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 2 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 3 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 4 ตุลาคม  2564 เรียน 82 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 5 ตุลาคม  2564 เรียน 83 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 6 ตุลาคม  2564 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 84 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 7 ตุลาคม  2564 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 85 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 8 ตุลาคม  2564 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 86 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 9 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 10 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 11 ตุลาคม  2564 เรียน 87 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 12 ตุลาคม  2564 เรียน 88 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 13 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน/วันสวรรคต รัชกาลท่ี 9   

วันพฤหัสบดี 14 ตุลาคม  2564 เรียน/ส่งเอกสารธุรการช้ันเรียน 89 คณะครูทุกคน 

วันศุกร ์ 15 ตุลาคม  2564 เรียน/ประชุมคร ู 90 คณะครูทุกคน 

วันเสาร์ 16 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 17 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 18 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอังคาร 19 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันพุธ 20 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันศุกร ์ 22 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันเสาร์ 23 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน/วันปิยมหาราช   
วันอาทิตย์ 24 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 25 ตุลาคม  2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช   
วันอังคาร 26 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันพุธ 27 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันพฤหัสบดี 28 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันศุกร ์ 29 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันเสาร์ 30 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 31 ตุลาคม  2564 หยุดเรียน   



 
ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา   

ภาคเรียนท่ี 2 / 2564 
 

วันปิดเรียนให้ถือว่า เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้  
แต่ถ้ามีราชการจ าเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนมาปฏิบัติราชการตามปกติ  

(ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยก าหนดเวลาท างาน 
และวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 6) 

 
 

 
(นายบุญเกิด  เผือกใต้) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทศิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 

ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2 
วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม จ านวน/วัน ผูรั้บผิดชอบ 

วันจันทร์ 1 พฤศจิกายน  2564 เรียน 1 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 2 พฤศจิกายน  2564 เรียน 2 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 3 พฤศจิกายน  2564 เรียน 3 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน  2564 เรียน 4 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 5 พฤศจิกายน  2564 เรียน/ประชุมคณะกรรมการฯ 5 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 6 พฤศจิกายน  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 7 พฤศจิกายน  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 8 พฤศจิกายน  2564 เรียน 6 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 9 พฤศจิกายน  2564 เรียน 7 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 10 พฤศจิกายน  2564 เรียน 8 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน  2564 เรียน 9 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 12 พฤศจิกายน  2564 เรียน 10 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 13 พฤศจิกายน  2564 เรียน   
วันอาทิตย์ 14 พฤศจิกายน  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 15 พฤศจิกายน  2564 เรียน 11 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 16 พฤศจิกายน  2564 เรียน 12 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 17 พฤศจิกายน  2564 เรียน 13 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน  2564 เรียน/กิจกรรมวันลอยกระทง 14 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 19 พฤศจิกายน  2564 เรียน 15 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 20 พฤศจิกายน  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 21 พฤศจิกายน  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 22 พฤศจิกายน  2564 เรียน 16 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 23 พฤศจิกายน  2564 เรียน 17 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 24 พฤศจิกายน  2564 เรียน 18 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน  2564 เรียน/วันวชิราวุธ 19 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 26 พฤศจิกายน  2564 เรียน 20 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 27 พฤศจิกายน  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 29 พฤศจิกายน  2564 เรียน 21 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 30 พฤศจิกายน  2564 เรียน 22 คณะครูทุกคน 

 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2 

 
 
 
 

วัน วันที่  เดือน  ป ี กิจกรรม จ านวน/วัน ผู้รับผิดชอบ 
วันพุธ 1 ธันวาคม  2564 เรียน/วันเอดส์โลก 23 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม  2564 เรียน 24 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 3 ธันวาคม  2564 เรียน 25 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 4 ธันวาคม  2564 เรียน   
วันอาทิตย์ 5 ธันวาคม  2564 หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ   
วันจันทร์ 6 ธันวาคม  2564 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ   
วันอังคาร 7 ธันวาคม  2564 เรียน 26 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 8 ธันวาคม  2564 เรียน 27 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 9 ธันวาคม  2564 เรียน 28 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 10 ธันวาคม  2564 หยุดเรียน/วันรัฐธรรมนูญ   
วันเสาร์ 11 ธันวาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 12 ธันวาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 13 ธันวาคม  2564 เรียน 29 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 14 ธันวาคม  2564 เรียน 30 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 15 ธันวาคม  2564 เรียน 31 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 16 ธันวาคม  2564 เรียน 32 คณะครทุูกคน 
วันศุกร ์ 17 ธันวาคม  2564 เรียน 33 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 18 ธันวาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 19 ธันวาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 20 ธันวาคม  2564 เรียน 34 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 21 ธันวาคม  2564 เรียน 35 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 22 ธันวาคม  2564 เรียน 36 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 23 ธันวาคม  2564 เรียน 37 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 24 ธันวาคม  2564 เรียน/กิจกรรมวันคริสต์มาส 38 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 25 ธันวาคม  2564 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 26 ธันวาคม  2564 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 27 ธันวาคม  2564 เรียน 39 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 28 ธันวาคม  2564 เรียน 40 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 29 ธันวาคม  2564 เรียน 41 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 30 ธันวาคม  2564 เรียน 42 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 31 ธันวาคม  2564 หยุดเรียน วันส้ินป ี   



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม จ านวน/วัน ผู้รับผิดชอบ 
วันเสาร์ 1 มกราคม  2565 หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่    
วันอาทิตย์ 2 มกราคม  2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 3 มกราคม  2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่    
วันอังคาร 4 มกราคม  2565 เรียน 43 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 5 มกราคม  2565 เรียน 44 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม  2565 เรียน 45 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 7 มกราคม  2565 เรียน/ประชุมคณะกรรมการฯ 46 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 8 มกราคม  2565 เรียน/วันเด็กแห่งชาติ   
วันอาทิตย์ 9 มกราคม  2565 หยุดเรียน    
วันจันทร์ 10 มกราคม  2565 เรียน 47 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 11 มกราคม  2565 เรียน 48 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 12 มกราคม  2565 เรียน 49 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 13 มกราคม  2565 เรียน 50 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 14 มกราคม  2565 เรียน 51 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 15 มกราคม  2565 เรียน   
วันอาทิตย์ 16 มกราคม  2565 หยุดเรียน/วันครูแห่งชาติ   
วันจันทร์ 17 มกราคม  2565 หยุดเรียน 52 คณะครทุูกคน 
วันอังคาร 18 มกราคม  2565 เรียน 53 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 19 มกราคม  2565 เรียน 54 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 20 มกราคม  2565 เรียน 55 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 21 มกราคม  2565 เรียน 56 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 22 มกราคม  2565 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 23 มกราคม  2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 24 มกราคม  2565 เรียน 57 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 25 มกราคม  2565 เรียน 58 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 26 มกราคม  2565 เรียน 59 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 27 มกราคม  2565 เรียน 60 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 28 มกราคม  2565 เรียน 61 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 29 มกราคม  2565 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 30 มกราคม  2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 31 มกราคม  2565 เรียน 62 คณะครูทุกคน 

 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม จ านวน/วัน ผู้รับผิดชอบ 
วันอังคาร 1 กุมภาพันธ์  256 เรียน 63 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 2 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 64 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 65 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 4 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 66 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 5 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 67 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 6 กุมภาพันธ์  2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 7 กุมภาพันธ์  2565 หยุดเรียน 68 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 8 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 69 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 9 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 70 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 71 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 11 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 72 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 12 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 73 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์  2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 74 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 75 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 16 กุมภาพันธ์  2565 หยุดเรียน/วันมาฆบูชา   
วันพฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 76 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 18 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 77 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 19 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 78 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์  2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 21 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 79 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 22 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 80 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 23 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 81 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 82 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 25 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 83 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 26 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 84 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 27 กุมภาพันธ์  2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์  2565 เรียน 85 คณะครูทุกคน 

 
 
 
 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)   
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม จ านวน/วัน ผู้รับผิดชอบ 
วันอังคาร 1 มีนาคม 2565 เรียน 86 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 2 มีนาคม 2565 เรียน 87 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 เรียน 88 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 4 มีนาคม 2565 เรียน 89 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 5 มีนาคม 2565 เรียน 90 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 6 มีนาคม 2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 7 มีนาคม 2565 เรียน 91 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 8 มีนาคม 2565 เรียน   92 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 9 มีนาคม 2565 เรียน   93 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 เรียน   94 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 11 มีนาคม 2565 เรียน   95 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 12 มีนาคม 2565 เรียน 96 คณะครูทุกคน 
วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 14 มีนาคม 2565 เรียน 97 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 15 มีนาคม 2565 เรียน 98 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 16 มีนาคม 2565 เรียน/สอบปลายภาคเรียน 99 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 เรียน/สอบปลายภาคเรียน 100 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 18 มีนาคม 2565 เรียน/สอบปลายภาคเรียน 101 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 19 มีนาคม 2565 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 20 มีนาคม 2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 21 มีนาคม 2565 เรียน/ประชุมคณะกรรมการฯ 102 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 22 มีนาคม 2565 เรียน 103 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 23 มีนาคม 2565 เรียน 104 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 เรียน/ปัจฉิมนิเทศ 105 คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 25 มีนาคม 2565 เรียน 106 คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 26 มีนาคม 2565 หยุดเรียน   
วันอาทิตย์ 27 มีนาคม 2565 หยุดเรียน   
วันจันทร์ 28 มีนาคม 2565 เรียน/ส่งเอกสารช้ันเรียน 107 คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 29 มีนาคม 2565 เรียน/ประชุมคร ู 108 คณะครูทุกคน 
วันพุธ 30 มีนาคม 2565 เรียน 109 คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 ประกาศผลการเรียน 110 คณะครูทุกคน 
ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 90 วัน     ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 110 วัน        รวมเวลาเรียน ทั้งหมด 200 วัน 



 
 

ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2 

วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ 
วันศุกร ์ 1 เมษายน 2565 รายงาน ระบบ School Mis  
วันเสาร์ 2 เมษายน 2565 รายงาน ระบบ School Mis  
วันอาทิตย์ 3 เมษายน 2565 หยุดเรียน/รายงานข้อมูลการช าระค่าสาธารณูปโภค  
วันจันทร์ 4 เมษายน 2565 หยุดเรียน/ รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)   
วันอังคาร 5 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันพุธ 6 เมษายน 2565 หยุดเรียน/วันจักร ี  
วันพฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 8 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 9 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 10 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 11 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันอังคาร 12 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันพุธ 13 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 15 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 16 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 17 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 18 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันอังคาร 19 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันพุธ 20 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันพฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 22 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 23 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 25 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันอังคาร 26 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันพุธ 27 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 29 เมษายน 2565 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 30 เมษายน 2565 หยุดเรียน  



ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2 

 
วัน วันที่  เดือน  ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2564 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม 2564 หยุดเรียน  
วันอังคาร 3 พฤษภาคม 2564 หยุดเรียน  
วันพุธ 4 พฤษภาคม 2564 หยุดเรียน  
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2564 หยุดเรียน  
วันศุกร ์ 6 พฤษภาคม 2564 หยุดเรียน  
วันเสาร์ 7 พฤษภาคม 2564 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2564 หยุดเรียน  
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะครูและบุคลากร คณะครูทุกคน 
วันอังคาร 10 พฤษภาคม 2564 ลงช่ือปฏิบัติหน้าท่ี/ตกแต่งห้องเรียน คณะครูทุกคน 
วันพุธ 11 พฤษภาคม 2564 ลงช่ือปฏิบัติหน้าท่ี/ตกแต่งห้องเรียน คณะครูทุกคน 
วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะครูทุกคน 
วันศุกร ์ 13 พฤษภาคม 2564 ลงช่ือปฏิบัติหน้าท่ี/ตกแต่งห้องเรียน คณะครูทุกคน 
วันเสาร์ 14 พฤษภาคม 2564 หยุดเรียน  
วันอาทิตย์ 15 พฤษภาคม 256 นักเรียนมาท าความสะอาดห้องเรียน  คณะครูทุกคน 
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2565 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 คณะครูทุกคน 

 
 


