
                                                   

 
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสีตบุตรบ ารุง 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

เดอืนพฤศจิกายน  2563 
วนั/วนัที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

ศุกร์  ที่  27 ครูเร่ิมท ำงำนภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2563   
อำทิตย ์ที่  29 ประชุมผูป้กครอง ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 หอประชุม อำคำรปรีชำ  

จนัทร์ ที่ 30 รับนกัเรียนประจ ำชำย/หญิง เขำ้หอพกั ( เวลำ 17.00 น.) หอพกันกัเรียนประจ ำ 
นำงสำวสุวรรณำ  อุ่นม่วง 
นำงสำวจนัทร์จิรำ  หงษำ
ค ำ 

เดอืนธันวาคม  2563 

วนั/วนัที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
องัคำร ที่ 1 เปิดเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563   

ศุกร์ ที ่4 
กจิกรรม “วนัคลำ้ยวนัพระรำชสมภพ  พระบำทสมเดจ็
พระชนกำธิเบศรมหำอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถ
บพิตร”   

สนำมโรงเรียน ฝ่ำยกจิกำรนกัเรียน 

จนัทร์ที่ 7 
กจิกรรม “ทศันศึกษำ”  นกัเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3  Sea Life  สยำมพำรำ

กอน 
ฝ่ำยกจิกำรนกัเรียน 

องัคำร ที่ 8 
กจิกรรม  “ทศันศึกษำ”  ชั้นประถมศึกษำปีที่  4 – ชั้น
มธัยมศึกษำปีที่ 6  

องคก์ำรพพิิธภณัฑ์
วทิยำศำสตร์แห่งชำติ 

ฝ่ำยกจิกำรนกัเรียน 

พฤหสับด ี ที ่10   
ศุกร์ ที ่ 11 

หยุดเรียนวนัรัฐธรรมนูญ  
หยุดเรียนชดเชยวนัพ่อแห่งชำติ 

  

จนัทร์ ที่ 14 - 
พฤหสับด ี ที ่24 

กจิกรรม “กำรแข่งขนักฬีำภำยใน” 
สนำมโรงเรียน 
ชั้น 3 อำคำรปรีชำ 

นำยสมควร  สมบูรณ์พงษ ์

ศุกร์ ที ่25 กจิกรรม  “วนัคริสตม์ำส” สนำมโรงเรียน นำยเสนีย ์ เช้ือบุญทรง 

จนัทร์ ที่ 28 
ท ำบุญตกับำตร  และ  กจิกรรม  “วนัส่งทำ้ยปีเกำ่  
ตอ้นรับ 
ปีใหม่” 

สนำมโรงเรียน ฝ่ำยกจิกำรนกัเรียน 

องัคำร ที่ 29 กจิกรรม  “Sport  Day” สนำมโรงเรียน ฝ่ำยกจิกำรนกัเรียน 
พุธ ที่ 30  

พฤหสับด ี ที ่ 31 
หยุดเรียน วนัส่งทำ้ยปีเกำ่   

เดอืนมกราคม  2564 

วนั/วนัที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

ศุกร์ ที ่1 - 
อำทิตย ์ ที่ 3 

หยุดเรียนวนัขึ้นปีใหม่   

เสำร์ ที่ 9 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำสอบ  HSK   



ศุกร์ ที ่15 กจิกรรม  “วนัครู” สนำมโรงเรียน ฝ่ำยกจิกำรนกัเรียน 
องัคำร ที่ 26 , 
พฤหสับด ีที่ 28 

สอบวดัผล  ครั้งที่  3  ปีกำรศึกษำ  2563 
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 

ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

พุธ  ที่ 27 , 
ศุกร์  ที่ 29 

สอบวดัผลกลำงภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2563 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1 - 6 

ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

เดอืนกุมภาพนัธ์  2564 

วนั/วนัที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
จนัทร์ ที่ 1 
องัคำร ที่ 2 

แข่งขนังำนวชิำกำร  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำจีน ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

พุธ ที่ 10 กจิกรรม  “วนัตรุษจีน”  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำจีน 

เดอืนกุมภาพนัธ์  2564 
วนั/วนัที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พฤหสับด ีที่ 11 – 
อำทิตย ์ ที่ 14 

หยุดเรียน “เทศกำลตรุษจีน”   

องัคำร ที่ 16 กจิกรรม  “แข่งขนังำนวชิำกำร” ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 
พุธ ที่ 24  กจิกรรม  “วนัมำฆบูชำ” สนำมโรงเรียน ฝ่ำยกจิกำรนกัเรียน 

พฤหสับด ี ที ่25 หยุดเรียน  “วนัมำฆบูชำ”   
เดอืนมนีาคม  2564 

วนั/วนัที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

เสำร์ ที่  13 
กำรทดสอบกำรศึกษำระดบัชำติข ั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

เสำร์ ที่ 13  
อำทิตย ์ที่  14 

กำรทดสอบกำรศึกษำระดบัชำติข ั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3 

โรงเรียนกุหลำบวทิยำ ฝ่ำยวชิำกำร 

จนัทร์  ที่ 15  
องัคำร ที่ 16   

สอบวดัผลปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2563   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 6 

ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

เสำร์ ที่ 27  
อำทิตย ์ที่  28 

กำรทดสอบกำรศึกษำระดบัชำติข ั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 6 

โรงเรียนสำธิต
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ฝ่ำยวชิำกำร 

องัคำร ที่ 30 
สอบวดัผลปลำยปี ปีกำรศึกษำ  2563 
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 

ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

พุธ ที่ 31 
สอบวดัผลปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2563   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1 – 5 

ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

เดอืนเมษายน  2564 
วนั/วนัที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พฤหสับด ีที่ 1 
สอบวดัผลปลำยปี ปีกำรศึกษำ  2563 
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 

ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 



ศุกร์  ที่ 2 
สอบวดัผลปลำยภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2563   
ชั้นมธัยมศึกษำปีที่  1 – 5 

ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

จนัทร์ที่ 5 
องัคำร ที่ 6 

สอบซ่อมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที่  1 - 5 ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

จนัทร์ ที่ 5 
เม.ย.– 

ศุกร์ ที ่7 พ.ค. 
เรียนเสริมวชิำกำร ปีกำรศึกษำ  2564 ห้องเรียน ฝ่ำยวชิำกำร 

อำทิตย ์ที่ 18 
ประชุมผูป้กครอง และรับผลกำรพฒันำผูเ้รียน  ภำคเรียน
ที่ 2 
ปีกำรศึกษำ  2563 

หอประชุม  อำคำรปรีชำ  

เดอืนพฤษภาคม  2564 

วนั/วนัที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

อำทิตย ์ที่ 9 ประชุมผูป้กครอง ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ  2564 หอประชุม  อำคำรปรีชำ  
จนัทร์ ที่ 10 ครูเร่ิมท ำงำน  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2564   

องัคำร ที่ 11 วนัร ำลึก  “เจำ้สัวปรีชำ  พิสิษฐเกษม” สนำมโรงเรียน  

อำทิตย ์ที่ 16 รับนกัเรียนประจ ำชำย/หญิง เขำ้หอพกั ( เวลำ 17.00 น.) หอพกันกัเรียนประจ ำ 
นำงสำวสุวรรณำ  อุ่นม่วง 
นำงสำวจนัทร์จิรำ  หงษำ
ค ำ 

จนัทร์ ที่ 17 เปิดเรียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2564   
หมายเหตุ     ก  ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม          ให้ไว ้ ณ  วนัอำทิตยท์ี่  29  พฤศจิกำยน  2563 
 


