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- 2019-04-05 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562
- 2019-03-31 Thailand Green Mech Contest 2019
- 2019-03-31 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
- 2019-03-25 รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562
- 2019-03-21 2019-03-21 รับการตรวจเยี่ยม ประเมิน
ติดตามและแนะนำการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- 2019-03-19 รับการประเมิน และติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่
- 2019-03-14 การอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 24 มีนาคม 2562
- 2019-03-12 ผ้าป่า ๕๐ ปี ชนแดนวิทยาคม
- 2019-03-12 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนปีการศึกษา 2561
- 2019-03-09 ๕๐ ปี ชนแดนวิทยาคม
- 2019-02-25 การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- 2019-02-18 กิจกรรมสวดมนต์และเวียนเทียนวันมาฆบูชา
- 2019-02-18 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
- 2019-02-12 กิจกรรมวันตรุษจีน วันวาเลนไทน์และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย เกาหลี
- 2019-02-09 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
- 2019-01-23 ย้อนวันวาน ลานวัฒนธรรม งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๒
- 2019-01-19 ขบวนแห่พิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๒
- 2019-01-16 กิจกรรมวันครูอำเภอชนแดน
- 2019-01-16 กิจกรรมวันครู สพม.40
- 2019-01-07 ชนแดนวิทยาคมร่วมพิธีถวายบายศรีร้อยมาลัย รวมใจถวายหลวงพ่อทบ
- 2019-01-04 กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561
- 2019-01-02 กิจกรรม Open House CDW
- 2018-12-26 โครงการรณรงค์ "ขับขี่เจ็ดวันไม่อันตราย"
- 2018-12-25 Christmas 2018
- 2018-12-13 โรงเรียนชนแดนวิทยาคมให้การสนับสนุน เทศกาลงานงิ้วอำเภอชนแดน ปี 2561
- 2018-12-05 พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- 2018-11-29 กิจกรรมเรียนและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
- 2018-11-28 วันวชิราวุธ” ประจำปี 2561
- 2018-11-27 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 2018-11-22 ประเพณีลอยกระทงอำเภอชนแดน ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน
- 2018-11-23 งานประเพณีลอยกระทงอำเภอชนแดนปี ๒๕๖๑
- 2018-11-21 การประกวดนางนพมาศ ธิดาวันเพ็ญ วัดจันทราราม ตะกุดจั่น
- 2018-11-21 การติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่าย ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2018-11-11 พิธีทอดพระกฐินประจำปี 2561 ณ วัดคุณพุ่ม จ.พิจิตร
- 2018-11-08 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – เกาหลี
- 2018-11-08 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
- 2018-10-23 พิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- 2018-10-23 วันปิยมหาราช
- 2018-10-13 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
- 2018-10-09 พิธีเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2561
- 2018-10-04 มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ
- 2018-09-19 โครงการวงดุริยางค์เพื่อชุมชนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2018-08-30 บริจาคโลหิต
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- 2018-08-20 พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561
- 2018-08-17 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
- 2018-08-12 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
- 2018-08-10 กิจกรรมวันอาเซียน 2561
- 2018-08-10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
- 2018-08-08 ชิวชิวที่บ้านหนองตาด
- 2018-08-07 ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
- 2018-07-28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- 2018-07-26 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2561
- 2018-07-26 โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นในการสืบสาน "ศาสตร์พระราชา" ณ โรงโม่หิน บริษัท ทองขาว จำกัด จ.เพชรบูรณ์
- 2018-07-23 พิธีเปิดการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 เพชรบูรณ์
- 2018-07-20 ทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2018-07-19 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.40
- 2018-07-04 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
- 2018-06-26 เข้าเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- 2018-06-26 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
- 2018-06-26 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
- 2018-06-25 ผลงานนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี ๒๕๖๑
- 2018-06-25 ผลงานนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี ๒๕๖๑
- 2018-06-17 รณรงค์ เชียร์บอล ไม่ต้องพนัน
- 2018-06-17 CDW in THAILAND Green Mech 2018 Contest
- 2018-06-14 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
- 2018-06-07 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ปีจำปีการศึกษา 2561
- 2018-06-07 กิจกรรมไหว้ครู ปีจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2018-05-31 วันงดสูบบุหรี่โลก
- 2018-05-30 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- 2018-05-28 การแข่งขัน Green Mech
- 2018-05-22 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- 2018-05-16 โครงการพาหนะรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางนักเรียน
- 2018-04-01 ราตรีเทาแสด ๔๙ ปี ชนแดนวิทยาคม
- 2018-03-13 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวันปัจฉิมนิเทศ
- 2018-02-21 ร่วมถวายกองผ้าป่าสร้างมหาเจดีย์ครบรอบ ๘๔ ปี หลวงพ่อสายบัว
- 2018-02-21 กองกำกับ ตชด. 31 เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ
- 2018-02-15 นายประทาน หาดยาว รก.ผอ.สพม.๔๐ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2018-02-11 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตนารี ประจำปีการศึกษา 2560
- 2018-02-11 กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2560
- 2018-02-08 การอบรมโครงการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
- 2018-02-07 คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต
- 2018-02-07 พิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
- 2018-02-06 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- 2018-02-01 กิจกรรมแสดงผลงานการวาดภาพด้วยทราย โดยศิลปินจากประเทศเกาหลี
- 2018-01-30 ศิลปินวาดภาพฝาผนังจากประเทศเกาหลี
- 2018-01-29 โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพฯ
- 2018-01-26 การประชุมทางไกลระบบ VDO Conference
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- 2018-01-22 ร่วมงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑
- 2018-01-13 วันครู ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลดงขุย จ.เพชรบูรณ์
- 2018-01-11 ต้อนรับและสวัสดีปีใหม่ มิตรภาพจากแดนโสม Mr.Kim และคณะ
- 2018-01-03 คณะผู้บริหาร พร้อมตัวแทนคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่ ขอพรจาก ท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
- 2018-01-07 พิธีบวงสรวงหลวงพ่อทบ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2561 ภาคค่ำ
- 2018-01-07 พิธีบวงสรวงหลวงพ่อทบ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2561
- 2018-01-06 กิจกรรมวันปีใหม่ 2561 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2017-12-29 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
- 2017-12-26 กิจกรรมวันวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560
- 2017-12-13 ร่วมเทศกาลงานงิ้วตลาดชนแดนประจำปี 2560
- 2017-12-08 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560
- 2017-12-07 นักกีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น ช.ด. ตัวแทน จ.เพชรบูรณ์ เข้าแข่งขัน รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่ง
ชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 ครั้งที่ 39
- 2017-12-05 ตลาดประชารัฐ
- 2017-12-05 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- 2017-11-29 การแสดงชุดกราบสวัสดิ์ นมัสการ หลวงพ่อทบ
- 2017-11-26 นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2017-11-24 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2560
- 2017-11-23 DVD สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ในดวงใจนิรันดร์"
- 2017-11-15 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- 2017-11-14 การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ
- 2017-11-09 สอบธรรมศึกษา
- 2017-11-08 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- 2017-11-07 เรียนและสอบธรรมศึกษา
- 2017-10-30 การแสดงวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตรา KOREA FESTIVAL SYMPHONY
- 2017-10-26 พระราชพิธิถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- 2017-10-23 พิธีวันปิยมหาราช ๒๕๖๐
- 2017-10-13 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- 2017-09-29 กิจกรรมมุทิตาจิต อำลา ครูรักษพล ซิตูมปูน เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
- 2017-09-21 โครงการกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2017-09-15 มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูรักษพล ซิตูมปูน
- 2017-08-18 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2017-08-12 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- 2017-08-11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
- 2017-08-11 กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
- 2017-07-28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
- 2017-07-19 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
- 2017-07-13 การอบรมขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2560
- 2017-07-07 แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๐
- 2017-06-26 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
- 2017-06-17 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา
- 2017-06-08 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
- 2017-06-08 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 กล้อง 1
- 2017-06-08 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 กล้อง 2
- 2017-06-07 การอบรมขยายผล PLC ชนแดนวิทยาคม
- 2017-06-05 ประเมินนายอำเภอแหวนเพชร
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2559
-

2017-06-01 พิธีมอบโค "โครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ"
2017-05-31 ทุนการศึกษาเพื่อน้อง ช.ด.
2017-05-31 วันงดสูบบุหรี่โลก
2017-05-30 กิจกรรม โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน
2017-05-29 กิจกรรมผลิตดอกดารารัตน์
2017-05-24 รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
2017-05-23 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2017-05-19 พิธีรับมอบเครื่องดนตรีวงดุริยางค์
2017-04-15 รดน้ำขอพรครูอาวุโส ช.ด. ปี 2560
2017-04-04 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
2017-03-27 การตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษารอบ 6 เดือน
2017-03-23 โล่เกียรติคุณผู้บริหารระดับสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559
2017-03-14 ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559
2017-03-10 โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
2017-03-08 การแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประสานสัมพันธ์
2017-02-25 กิจกรรม "ปั่นกินลม ชมวัฒนธรรมถ้ำผาทอง"
2017-02-18 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2017-02-10 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา 2559
2017-02-06 พิธีแห่รางวัลสถานศึกษา
2017-02-03 ร่วมงานงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2560
2017-02-03 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – เกาหลี
2017-01-23 รับการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สพม.40
2017-01-19 วันครู ๒๕๖๐
2017-01-08 งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อทบ ประจำปี 2560
2017-01-04 ทำบุญปีใหม่ 2560
2016-12-29 กิจกรรมกีฬาภายในปีการศึกษา 2559
2016-12-23 กิจกรรมวันคริสต์มาส, มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมฯ, กีฬา นศท., ตะกร้อลอดห่วง
2016-12-15 การอบรมเรื่องกฏหมายน่ารู้ของประชาชน
2016-12-15 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
2016-12-13 ร่วมขบวนแห่ในเทศกาลงานงิ้วประจำปี 2559
2016-12-03 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๕๙
2016-11-25 วันวชิราวุธ 2559
2016-11-22 ยินดีต้อนรับ ผอ.วุฒิ ศรีศรุตวงศ์
2016-11-16 การอบรมเตรียมสอบธรรมศึกษา 2559
2016-11-11 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2016-11-04 พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2016-10-05 รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
2016-09-20 ตลาดนัดในโรงเรียน
2016-09-06 โครงการสถานพินิจฯ เชิงรุกป้องกันการกระทำความผิดสัญจรในโรงเรียน ครั้งที่ 2
2016-08-30 การแข่งขันกีฬาคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตชนแดน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา "เพชรบูรณ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา
2016-08-24 กิจกรรมสัปดาห์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
2016-08-09 กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2559
2016-08-09 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
2016-07-29 อบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขตชนแดน
2016-07-15 ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาชุดที่ 1
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- 2016-07-15 ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาชุดที่ 2
- 2016-07-01 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
- 2016-06-29 ต้อนรับครูคณิตศาสตร์
- 2016-06-24 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ชุดที่ 1
- 2016-06-24 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ชุดที่ 2
- 2016-06-22 การอบรมสภานักเรียนและนักเรียนแกนน ำ
- 2016-06-16 ภาพกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนพิธีไหว้ครู และเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ชุดที่ 2
- 2016-06-16 ภาพกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนพิธีไหว้ครู และเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ชุดที่ 1
- 2016-06-11 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- 2016-06-10 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- 2016-06-07 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- 2016-05-19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2559
- 2016-05-11 อบรม DLIT ชนแดนวิทยาคม
- 2016-04-09 รับรายงานตัวนักเรียนใหม่
- 2016-03-09 ปัจฉิมนิเทศ
- 2016-03-09 การประชุมประธานสหวิทยาเขต สพม.40
- 2016-02-11 รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศจาก สพม.40
- 2016-02-01 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้รับรางวัลต่างๆ ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
- 2016-01-22 ร่วมขบวนแห่งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
- 2015-12-30 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
- 2015-12-29 เลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เลี้ยงต้อนรับครูบรรจุใหม่ และแสดงความยินดีกับครูที่ได้ย้าย
- 2015-12-28 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558 "สุรัสวดีเกมส์"
- 2015-12-25 กิจกรรมวันคริสต์มาส
- 2015-12-22 ตำรวจจราจร สภ.ชนแดน ให้ความรู้กับนักเรียน
- 2015-12-18 นักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- 2015-12-04 กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช
- 2015-12-01 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและคอนเสิร์ต คาราบาว @MY SCHOOL ภาคกลางคืน
- 2015-12-01 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและคอนเสิร์ต คาราบาว @MY SCHOOL ภาคบ่าย
- 2015-12-01 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและคอนเสิร์ต คาราบาว @MY SCHOOL ภาคเช้า
- 2015-12-01 สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
- 2015-11-26 ลอยกระทง 2558
- 2015-11-26 แสดงความยินดีกับคุณครูจิรติ พุฒพันธ์
- 2015-11-25 ทำกระทงถวายวัดพระพุทธบาทชนแดน
- 2015-11-25 วันวชิราวุธ 2558
- 2015-11-23 จัดการเรียนเพื่อเตรียมสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)
- 2015-11-16 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 "เพชบุระเกมส์"
- 2015-11-10 ประชุมเตรียมการระดมทรัพยากรโรงเรียนชนแดนวิทยาคม (ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา)
- 2015-11-06 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- 2015-10-28 พิธียกเศียรหลวงพ่อทบองค์ใหญ่
- 2015-11-23 วันปิยะมหาราช
- 2015-11-05 การประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเพื่อการพัฒนา ณ เชียงคาน
- 2015-09-28 ประชุมการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
และการดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2015-08-21 ผอ.สพม. 40 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
- 2015-08-19 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ บูรณาการงาน Open House และอาเซียน
- 2015-08-11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
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-

2015-07-07 แห่เทียนจำนำพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลดงขุย
2015-07-28 ถวายเทียนจำนำพรรษา 2558
2015-07-24 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
2015-07-01 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
2015-06-30 การนิเทศมาตรฐานการปฎิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รอบที่ 4)
2015-06-26 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2015-06-26 อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2015-06-26 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบปลายภาค ศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2015-06-11 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2558
2015-05-19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
2015-03-13 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
2015-02-19 อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
2015-02-03 การนิเทศติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
2015-01-06 ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2558
2014-12-30 Merry Christmas &amp; Happy New Year
2014-12-07 แชมป์ภาค 6 ตะกร้อลอดห่วง
2014-12-04 5 ธันวา มหาราช 2557
2014-11-28 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2557
2014-11-11 อบรมและสอบธรรมศึกษา
2014-10-31 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต
2014-10-10 ยินดีต้อนรับ ผอ.ประทิน เหลืองทอง
2014-10-10 งานเลี้ยงแสดงความยินผู้บริหารและครูย้าย
2014-10-10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน และการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
2014-09-12 กีฬาภายในโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
2014-08-21 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557
2014-08-20 ประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น และโครงการโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2014-08-08 เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และ ครูแห่งแผ่นดิน
2014-08-05 บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
2014-07-10 ถวายเทียนพรรษาปี 2557
2014-07-02 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557
2014-07-01 รับการประเมินการติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2014-06-26 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
2014-06-26 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557
2014-06-12 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557
2014-05-09 กิจกรรมปรับสภาพพื้นฐานนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557
2014-04-10 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557
2014-03-31 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556
2014-03-07 ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2556
2014-02-28 ทัศนศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2556
2014-02-28 ทัศนศึกษา ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2556
2014-02-22 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556
2014-02-18 รางวัลระดับชาติสวนถาดแบบชื้นและสวนแก้ว
2014-02-05 รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
2014-02-03 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
2014-01-23 ฉลองไฟพระฤกษ์ กีฬานักเรียน นักศึกษา
2014-01-22 งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบุรณ์ 2557
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2014-01-16 วันครู ปี 2557
2014-01-09 นายอำเภอชนแดนอวยพรปีใหม่นักเรียนชนแดนวิทยาคม
2014-01-06 ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2557
2013-12-26 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2556
2013-12-25 Merry Christmas Chondaenwittayakhom School
2013-08-30 รับการประเมิน "ห้องเรียนสีขาว" โดย สพม.40
2013-08-22 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2556
2013-08-09 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปี 2556
2013-07-18 18 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาปี 2556
2013-06-26 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปี 2556
2013-06-26 26 มิถุนายน 2556 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2013-06-18 18 มิถุนายน 2556 ประเมินรับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2013-06-18 18 มิถุนายน 2556 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
2013-06-13 14 มิถุนายน 2556 พิธีไหว้ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2556
2013-03-07 7-8 มีนาคม 2556 อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2555
2013-03-01 1 มีนาคม 2556 ภาพกิจกรรมประเมินเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ชุดที่ 1
2013-02-13 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซ้อมเสมือนจริง การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
2013-01-08 8 มกราคม 2556 เตรียมความพร้อมประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
2012-12-30 Happy Sport Day &amp; New Year.
2012-12-28 CDW Teacher football Team.
2012-12-26 Chondaenwittayakom Sport Day
2012-12-25 Merry Christmas 2013 Chondaenwittayakhom School
2012-12-25 แสดงความยินดีครูย้าย
2012-12-04 กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปี 2555
2012-11-28 ขบวนแห่กระทงโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปี 2555
2012-11-20 สนับสนุนร่วมกิจกรรมเทศกาลงานงิ้วประจำปี 2555 ตลาดชนแดน
2012-11-15 ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
2012-11-14 ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนเพชรละครวิทยา
2012-10-31 ตักบาตรเทโววันออกพรรษา
2012-10-23 วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2555
2012-09-21 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปี 2555
2012-09--04 เลี้ยงต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
2012-08-10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 1
2012-08-10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 2
2012-08-10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 3
2012-08-01 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอชนแดน
2012-08-01 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลดงขุย
2012-07-23 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษชุดที่ 1
2012-07-23 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษชุดที่ 2
2012-06-29 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชุดที่ 1
2012-06-29 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชุดที่ 2
2012-06-29 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชุดที่ 3
2012-06-21 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
2012-06-21 ไหว้ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
2012-06-12 ประชุมสัมมนาบุคลากร เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล
2012-06-01 ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
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2012-05-18 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2012-03-01 พิธีมอบพระพุทธรูปและวิหารภควาบารมี ชุดที่ 1
2012-03-01 พิธีมอบพระพุทธรูปและวิหารภควาบารมี ชุดที่ 2
2012-02-16 สังเกตการณ์ประเมินโรงเรียนในฝัน วังโป่งศึกษา
2012-02-06 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 1 (สร้างค่าย - ผจญภัย)
2012-02-06 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 2 (คืนเล่นรอบกองไฟ)
2012-02-06 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 3 (มอบธงเขียว)
2012-01-30 ครูผุสดี กล่อมวงษ์ ย้ายไปโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
2012-01-19 กีฬาภายใน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 1
2012-01-19 กีฬาภายใน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 2
2012-01-19 กีฬาภายใน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 3
2012-01-16 วันครู ชนแดน-วังโป่ง-ดงขุย
2012-01-03 สคส. 2555 ผลงานนักเรียน
2011-12-23 Christmas
2011-12-15 อบรมสอบธรรมะสนามหลวง
2011-12-02 5 ธันวามหาราช
2011-11-30 สนับสนุนงานงิ้วอำเภอชนแดน ปี 2554
2011-11-29 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
2011-11-25 วันวชิราวุธ
2011-11-10 ลอยกระทงปี 2554
2011-11-02 ธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
2011-08-11 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2554
2011-08-11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2554
2011-07-29 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2554 ชุดที่ 1
2011-07-29 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2554 ชุดที่ 2
2011-07-29 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2554 ชุดที่ 3
2011-07-14 แห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลดงขุย
2011-07-14 แห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลชนแดน
2011-07-14 ทำเทียนเข้าพรรษา
2011-07-06 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ปี 2554
2011-07-01 แฟนซีรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร - ต่อต้านยาเสพติด
2011-06-29 กิจกรรมขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี
2011-06-28 งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.อธิภัทร พรชัย
2011-06-09 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2544 ชุดที่ 1
2011-06-09 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2544 ชุดที่ 2
2011-06-09 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2544 ชุดที่ 3
2011-06-06 รับการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่สาม
2011-05-31 เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2554
2011-03-04 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา ปี 2553
2011-02-03 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 1
2011-02-03 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 2
2011-02-03 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 3
2011-02-03 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชุดที่ 4
2010-12-28 กีฬาภายในโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2553 ชุดที่ 1
2010-12-28 กีฬาภายในโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2553 ชุดที่ 2
2010-12-03 5 ธันวามหาราช
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2010-11-25 ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553
2010-11-22 ลอยกระทง
2010-11-15 โครงการสอบธรรมศึกษา
2010-11-08 อบรมโปรแกรม Bookmark
2010-09-27 งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ รองผู้อำนวยการพัชรียา อัคคโพธิกุล และ อ.งามนิตย์ ศิยะพงษ์
2010-09-27 พิธีวางศิลาฤกษ์วิหารภควาบารมี
2010-09-27 ทีมตะกร้อลอดห่วงโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
2010-08-21ศึกษาดูงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการโรงเรียนในฝัน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
2010-08-11 วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2553
2010-07-01 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
2010-06-25 งานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
2010-06-17 ไหว้ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
2010-05-27 เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
2010-02-01 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากพระครูกิตติพัชรคุณ
2010-02-01 สร้างค่าย-ผจญภัย ลูกเสือ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
2010-02-01 เดินทางไกล-เล่นรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
2010-01-27 โครงการด้วยรักและความห่วงใยจากศาลเยาวชนและครอบครัว
2010-01-04 ทำบุญปีใหม่ชนแดนวิทยาคม
2009-12-29 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2552 ชุดที่ 1
2009-12-29 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2552 ชุดที่ 2
2009-12-29 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2552 ชุดที่ 3
2009-12-23 ตั้งเสาสถานีวิทยุสื่อสาร
2009-12-04 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
2009-11-25 กิจกรรมวันวชิราวุธ
2009-10-30 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2009-08-18 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ชนแดนวิทยาคม
2009-08-14 นักเรียน ม.4 ทำบุญวัดพระพุทธบาทชนแดน
2009-08-11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชนแดนวิทยาคม
2009-07-28 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
2009-07-03 แห่เทียนเข้าพรรษา
2009-07-03 ถวายเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลชนแดน
2009-06-26 วันสุนทรภู่
2009-06-25 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
2009-06-18 ไหว้ครู
2009-06-17 ทำพานไหว้ครู
2009-06-16 ปลูกต้นไม้
2009-06-13 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์{jcomments on}
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