ข้ อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 60

หน ้าที่ 1

วัน-เดือน-ปี
สัปดาห์ ที่ 1

โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปฏิทินปฏิบตั ิงาน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2/2560 วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560
รายการปฏิบตั ิงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

16 ต.ค. - 22 ต.ค. 60

พ.18-20 ต.ค.60 - English Camp M.3,M.4
สัปดาห์ ที่ 2

โครงการ EP

23 ต.ค. - 29 ต.ค. 60

- หยุดวันปิ ยมหาราช
- วันหยุดราชการพิเศษ ตามมติ ครม. วันพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน

จ. 30 ต.ค. 60

- เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2560

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน

ส. 4 พ.ย. 60

- เช้า ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.2,ม,5 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

วิชาการ,บริ หารบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

- บ่าย ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.3,ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

ทะเบียนวัดผล,งานสารบรรณ

- เช้า ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.1 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

วิชาการ,บริ หารบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

- บ่าย ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.4 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

ทะเบียนวัดผล,งานสารบรรณ

- กิจกรรมกีฬาสี ภายใน (ร่ นคาบเรี ยน 5 นาที)
- สอบธรรมศึกษา นักเรี ยน ม.1-ม.6 ปี การศึกษา 2560
- สอบวัดระดับความรู ้ทกั ษะภาษาอังกฤษ CU-SSEPT นักเรี ยน ม.1-ม.3

กลุ่มบริ หารงานบุคคล,คณะสี
โครงการ EP
โครงการ EP

จ. 23 ต.ค.60
พฤ. 26 ต.ค .60

สัปดาห์ ที่ 3
30 ต.ค. - 5 พ.ย. 60

อา. 5 พ.ย. 60

สัปดาห์ ที่ 4
6 พ.ย. - 12 พ.ย. 60
จ.6-24 พ.ย.60
พฤ.9 พ.ย. 60
อา. 12 พ.ย. 60

สัปดาห์ ที่ 5
13 พ.ย.-19 พ.ย. 60
จ.13-17 พ.ย.60 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67 ประจาปี การศึกษา 2560
อ. 14 พ.ย. 60 - เริ่ มแจกใบสมัครสอบ Pre ม.1
พฤ 16 พ.ย. 60 - การแข่งขันเครื่ องบินพลังยาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67
ประจาปี การศึกษา 2560 (ร.ร. น.ต.อ.น. เป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน)
สัปดาห์ ที่ 6

สพม .2
วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

20 พ.ย. - 26 พ.ย. 60
อ.21 พ.ย. 60

- กิจกรรมวันวชิราวุธ และพิธีเข้าประจากองลูกเสื อ
- ประชุมผูป้ กครอง นักเรี ยนระดับชั้น ม.3(ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ)

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

วัน-เดือน-ปี
พ. 22 พ.ย.60

รายการปฏิบตั หน
ิงาน้าที่ 2
- พิจารณานักเรี ยน(โควตา) ม.3เข้าเรี ยน ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ โครงการ EP

ผูร้ ับผิดชอบ

วิชาการ,โครงการ EP

ปี การศึกษา 2561
พ.22-30 พ.ย.60

- รับสมัครนักเรี ยน(โควตา) ม.3เข้าเรี ยน ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

ปี การศึกษา 2561
พฤ.23-24 พ.ย. 60 - การแข่งขันกีฬาภายใน"เฟื่ องฟ้ าเกมส์ ครั้งที่ 23"

บริ หารบุคคล,สาระฯสุ ขศึกษาฯ
คณะสี ,งานอนามัย

สัปดาห์ ที่ 7
27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60

จ. 27 พ.ย. 60
อ.28-29 พ.ย.60

- Day Trip นักเรี ยนโครงการ EP ระดับชั้น ม.1-ม.4
- ประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์

พ. 29 พ.ย. 60

- ประกาศผลนักเรี ยน(โควตา) ม.3 เข้าเรี ยน ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ โครงการ EP

โครการ EP
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วิชาการ,โครงการ EP

ปี การศึกษา 2561

- กิจกรรมอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสื อ ม.1

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

จ. 4 ธ.ค. 60

- กิจกรรมวันพ่อแห่ง ร.ร. นวมินทร์ ฯเตรี ยมน้อมฯ

อ. 5 ธ.ค. 60
พ. 6 ธ.ค. 60

- หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9

ส. 9-11 ธ.ค. 60

- ค่ายดาราศาสตร์ ม.ปลาย นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

กลุ่มบริ หารงานบุคคล
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ

ศ. 1-2 ธ.ค. 60

สัปดาห์ ที่ 8
4 ธ.ค - 10 ธ.ค. 60

- เริ่ มเรี ยนเสริ มศักยภาพ (ตอนเย็น) ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ

สัปดาห์ ที่ 9
11 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 60
จ. 11 ธ.ค. 60

- หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

พ.13 ธ.ค. 60

- ประกาศผลนักเรี ยน(โควตา) ม.3 เข้าเรี ยน ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

ปี การศึกษา 2561

ศ. 15 ธ.ค. 60

- มอบตัวนักเรี ยน (โควตา) ม.3 เข้าเรี ยน ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ โครงการ EP

วิชาการ,โครการ EP

ปี การศึกษา 2561
ศ. 15 ธ.ค. 60
ส.16-17 ธ.ค. 60

- กิจกรรมเปิ ดโลกกว้างทางการศึกษา และอาชีพ นักเรี ยน ม.3
- กิจกรรมแข่งขันคณิ ตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ณ ร.ร.วัดสุทธิ ฯ

วิชาการ,งานแนะแนว
กลุ่มสาระฯคณิ ตศาสตร์

- กิจกรรมวันคริ สต์มาส

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

สัปดาห์ ที่ 10
18 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 60
อ. 19 ธ.ค. 60

วัน-เดือน-ปี
พ. 20 ธ.ค. 60

รายการปฏิบตั หน
ิงาน้าที่ 3
- มอบตัวนักเรี ยน (โควตา) ม.3 เข้าเรี ยน ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ

ผูร้ ับผิดชอบ

วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

ปี การศึกษา 2561
ส.23 ธ.ค. 60

- ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น ม.3

วิชาการ,งานแนะแนว

- สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2560

วิชาการ,ทะเบียนวัดผล, ครู ทุกท่าน

- หยุดวันขึ้นปี ใหม่
- วันหยุดชดเชยวันสิ้ นปี
- กิจกรรมทาบุญปี ใหม่
- กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรี ยน ม.4-ม.6
- Pre EP ม.1 ปี การศึกษา 2561

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
วิชาการ,โครงการ EP

- กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิ ตศาสตร์ ม.1-ม.6 (ภายในสถานศึกษา)
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน (ภายใน)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- งานชื่นชมรางวัลเกียรติยศ น.ต.อ.น.
- ประกาศผลสอบ Pre EP ม.1

กลุ่มสาระฯคณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ ,สาระฯจีน
กลุ่มบริ หารงานบุคคล
บริ หารบุคคล,บริ หารทัว่ ไป
วิชาการ,โครงการ EP

- หยุดวันครู
- ค่าอาสาพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดอุทยั ธานี
- EP Exhibition 2017
- สอบ Pre ม.1

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
งานชุมนุม,กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
โครงการ EP
วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล

- ประกาศผลสอบ Pre ม.1

วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล

- ค่ายคุณธรรม นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
- ค่ายคุณธรรม นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

กลุ่มบริ หารงานบุคคล
กลุ่มบริ หารงานบุคคล

สัปดาห์ ที่ 11
25 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 60
จ.25-29 ธ.ค. 60

สัปดาห์ ที่ 12
1 ม.ค.-7 ม.ค. 61
จ.1 ม.ค.61
อ.2 ม.ค. 61
พฤ.4 ม.ค. 61
ศ.5-6 ม.ค.61
อา.7 ม.ค.61
สัปดาห์ ที่ 13
8 ม.ค.-14 ม.ค. 61
จ.8-12 ม.ค. 61
พ.10-12 ม.ค.61
ศ.12 ม.ค. 61

สัปดาห์ ที่ 14
15 ม.ค.- 21 ม.ค. 61
อ. 16 ม.ค. 61
พฤ.18-21 ม.ค.61
ศ. 19 ม.ค.61
อา. 21 ม.ค. 61
สัปดาห์ ที่ 15
22 ม.ค.- 28 ม.ค. 61
พ. 24 ม.ค. 61
สัปดาห์ ที่ 16
29 ม.ค. -4 ก.พ. 61
อ. 30 ม.ค. 61
พ. 31 ม.ค. 61

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั หน
ิงาน้าที่ 4

พ. 31ม.ค.-2 ก.พ. 61 - กิจกรรมอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสื อ นักเรี ยน ม.2 ณ ค่ายภูริทตั จ.สระบุรี
พฤ.1 ก.พ.61
ส.3-4 ก.พ. 61

ผูร้ ับผิดชอบ

- เริ่ มขายใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ
โครงการ EP และ ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ ปี การศึกษา 2561
- สอบ O-NET นักเรี ยน ม.3

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล
โครงการ EP, วิทย์ฯ-คณิ ตฯ
วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล

- เลือกตั้งประธานนักเรี ยน และประธานคณะสี
- กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุ ษจีน

กลุ่มบริ หารงานบุคคล
กลุ่มสาระฯต่างประทศ,สาระฯจีน

สัปดาห์ ที่ 17
5 ก.พ. -11 ก.พ. 61
ช่ วง ก.พ. 61
พ.14 ก.พ 61

สัปดาห์ ที่ 18
12 ก.พ.-18 ก.พ. 61
พฤ.15-21 ก.พ.61 - สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2/2560

วิชาการ,ทะเบียนวัดผล, ครู ทุกท่าน

สัปดาห์ ที่ 19
19 ก.พ.-25 ก.พ. 61
ส.24-28 ก.พ. 61
ส.24-27 ก.พ. 61

- รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ นักเรี ยน ม.1 และ ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ
โครงการ EP และ ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ ปี การศึกษา 2561
- สอบ GAT/PAT นักเรี ยน ม.6

วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล
โครงการ EP, วิทย์ฯ-คณิ ตฯ
วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล

- หยุดวันมาฆบูชา
- เริ่ มแจกใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4 ห้องเรี ยนปกติ
ปี การศึกษา 2561
- สอบ O-NET นักเรี ยน ม.6

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล

- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรี ยนพิเศษ โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ ปี การศึกษา 2561
- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ ปี การศึกษา 2561

วิชาการ , โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ- คณิ ตฯ
วิชาการ , โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ- คณิ ตฯ

- ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรี ยนพิเศษ โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ ปี การศึกษา 2561
- ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ ปี การศึกษา 2561

วิชาการ , โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ- คณิ ตฯ
วิชาการ , โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ- คณิ ตฯ

สัปดาห์ ที่ 20
26 ก.พ. -4 มี.ค. 61
พฤ.1 มี.ค.61
ศ.2 มี.ค. 61
ส.3-4 มี.ค.61

วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล

สัปดาห์ ที่ 21
5 มี.ค. -11 มี.ค. 61
ส. 10 มี.ค. 61
อา 11 มี.ค. 61
12 มี.ค.-18 มี.ค. 61
พฤ.15 มี.ค. 61
ศ.16 มี.ค. 61

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั หน
ิงาน้าที่ 5

- สอบ 9 วิชาสามัญ นักเรี ยน ม.6
ภายใน 18 มี.ค. 61 - รายงานตัวนักเรี ยน ม.1,ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ ปี การศึกษา 2561
สัปดาห์ ที่ 23
ส. 17-18 มี.ค. 61

ผูร้ ับผิดชอบ

วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล
วิชาการ , โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ- คณิ ตฯ

19 มี.ค.-25 มี.ค. 61

จ.19 มี.ค.- 5 เม.ย.61 - EP Intensive Course 2018 ม.1,ม.4 ปี การศึกษา 2561 ช่วงที่ 1
อา.25-28 มี.ค. 61 - รับสมัครนักเรี ยนห้องเรี ยนปกตินกั เรี ยนในเขตพื้นที่บริ การ และ
เงื่อนไขพิเศษ ม.1, ม.4 ปี การศึกษา 2561
อา.25 -26 มี.ค. 61 - รับสมัครนักเรี ยนความสามารถพิเศษ ม.1 , ม.4 ปี การศึกษา 2561

โครงการ EP
วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล,
คณะกรรมการรับนักเรี ยน
วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียนวัดผล,

คณะกรรมการรับนักเรี ยน
สัปดาห์ ที่ 24
26มี.ค. -1 เม.ย. 61

อ. 27 มี.ค. 61

- สอบคัดเลือกนักเรี ยนความสามารถพิเศษ ม.1 ,ม.4 ปี การศึกษา 2561

วิชาการ, งานรับนักเรี ยน ,งานทะเบียนวัดผล

คณะกรรมการรับนักเรี ยน
พ. 28 มี.ค. 61
ศ. 30 มี.ค 61
ส. 31 มี.ค. 61
อา.1 เม.ย. 61

- ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรี ยนความสามารถพิเศษ ม.1 ,ม.4
วิชาการ, งานรับนักเรี ยน ,งานทะเบียนวัดผล
ปี การศึกษา 2561
คณะกรรมการรับนักเรี ยน
- นักเรี ยน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาพร้อมรุ่ น รับใบประกาศนี ยบัตร
วิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล
และใบ ปพ.1
- สอบคัดเลือกนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรี ยนปกติ ปี การศึกษา 2561 วิชาการ, งานรับนักเรี ยน ,งานทะเบียนวัดผล
คณะกรรมการรับนักเรี ยน
- สอบคัดเลือกนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรี ยนปกติ ปี การศึกษา 2561 วิชาการ, งานรับนักเรี ยน ,งานทะเบียนวัดผล
คณะกรรมการรับนักเรี ยน

สัปดาห์ ที่ 25
2 เม.ย. -8 เม.ย.61

พ. 4 เม.ย. 61
พฤ. 5 เม.ย. 61
พฤ. 5 เม.ย. 61
ศ.6 เม.ย. 61

ศ.6 เม.ย. 61

- ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อ ม.1
ประเภทสอบและเงื่อนไขพิเศษ ปี การศึกษา 2561
- ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อ ม.4
ประเภทสอบและเงื่อนไขพิเศษ ปี การศึกษา 2561
- จับฉลากพร้อมประกาศผล และรายงานตัวนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อ ม.1
(ในเขตพื้นที่บริ การ) ปี การศึกษา 2561
- หยุดวันจักรี
- มอบตัว นักเรี ยน ม.1,ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษโครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ ปี การศึกษา 2561

วิชาการ, งานรับนักเรี ยน ,งานทะเบียนวัดผล

คณะกรรมการรับนักเรี ยน
วิชาการ, งานรับนักเรี ยน ,งานทะเบียนวัดผล

คณะกรรมการรับนักเรี ยน
วิชาการ, งานรับนักเรี ยน ,งานทะเบียนวัดผล

คณะกรรมการรับนักเรี ยน
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ , โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ- คณิ ตฯ

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั หน
ิงาน้าที่ 6

ผูร้ ับผิดชอบ

ส. 7 เม.ย. 61

- มอบตัวนักเรี ยน ม. 1 ห้องเรี ยนปกติ (ทุกประเภท) ปี การศึกษา 2561

วิชาการ, งานรับนักเรี ยน
งานทะเบียนวัดผล

อา. 8 เม.ย. 61
สัปดาห์ ที่ 26

- มอบตัวนักเรี ยน ม. 4 ห้องเรี ยนปกติ (ทุกประเภท) ปี การศึกษา 2561

วิชาการ, งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียนวัดผล

9 เม.ย.-15 เม.ย. 61

ศ.13-16 เม.ย 61 - หยุดวันสงกรานต์
สัปดาห์ ที่ 27
16 เม.ย.-22 เม.ย. 61

สัปดาห์ ที่ 28
23 เม.ย.-29 เม.ย. 61

- EP Intensive Course ม.1,ม.4 ปี การศึกษา 2561 ช่วงที่ 2
จ.23 เม.ย.-2 พ.ค.61 - เรี ยนปรับพื้นฐาน นักเรี ยนระดับชั้น ม.1,ม.4 ปี การศึกษา 2561
และ เรี ยนเสริ มศักยภาพ นักเรี ยนระดับชั้น ม.2,ม.3 ม.5,ม.6
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ
ศ.27 เม.ย - 6 พ.ค. 61 - กิจกรรมอบรมทักษะภาษาและวัฒนธรรม นักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ณ ประเทศไต้หวัน
สัปดาห์ ที่ 29
จ.23-27 เม.ย 61

โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ- คณิ ตฯ

โครงการ EP

30 เม.ย.-6 พ.ค. 61

พฤ. 3 พ.ค.61
ศ.4 พ.ค.61

- ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ
- ปฐมนิ เทศ นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ ระดับชั้น ม.1,ม.4

ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ- คณิ ตฯ
ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ- คณิ ตฯ

* หมายเหตุ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงกาหนดการได้ตามความเหมาะสม
งานนโยบายและแผนงาน

