
หนา้ที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ที ่1

16 ต.ค. - 22 ต.ค. 60

พ.18-20 ต.ค.60  - English Camp M.3,M.4 โครงการ EP
สัปดาห์ที ่2

23 ต.ค. - 29 ต.ค. 60

จ. 23 ต.ค.60  - หยดุวนัปิยมหาราช ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พฤ. 26 ต.ค .60  - วนัหยดุราชการพิเศษ ตามมติ ครม. วนัพระราชพิธีถวายพระเพลิง ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

     พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สัปดาห์ที ่3

30 ต.ค. - 5 พ.ย. 60

จ. 30 ต.ค. 60  - เปิดภาคเรียนท่ี 2/2560 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
ส. 4 พ.ย. 60  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,ม,5  ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,บริหารบคุคล,รองฯทกุกลุ่ม

 - บา่ย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3,ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ ทะเบียนวดัผล,งานสารบรรณ
อา. 5 พ.ย. 60  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.1 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,บริหารบคุคล,รองฯทกุกลุ่ม

 - บา่ย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.4 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ ทะเบียนวดัผล,งานสารบรรณ
สัปดาห์ที ่4

6 พ.ย. - 12 พ.ย. 60

จ.6-24 พ.ย.60  -  กิจกรรมกีฬาสีภายใน (ร่นคาบเรียน 5 นาที) กลุ่มบริหารงานบุคคล,คณะสี
พฤ.9 พ.ย. 60  - สอบธรรมศึกษา นกัเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2560 โครงการ EP
อา. 12 พ.ย. 60  - สอบวดัระดบัความรู้ทกัษะภาษาองักฤษ CU-SSEPT นกัเรียน ม.1-ม.3 โครงการ EP
สัปดาห์ที ่5

13 พ.ย.-19 พ.ย. 60
จ.13-17 พ.ย.60  - งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 สพม .2
อ. 14 พ.ย. 60  - เร่ิมแจกใบสมคัรสอบ Pre ม.1 วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล
พฤ 16 พ.ย. 60  - การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 67 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

    ประจ าปีการศึกษา 2560 (ร.ร. น.ต.อ.น. เป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนั)
สัปดาห์ที ่6

20 พ.ย. - 26 พ.ย. 60

อ.21 พ.ย. 60  - กิจกรรมวนัวชิราวธุ และพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
 - ประชุมผูป้กครอง นกัเรียนระดบัชั้น ม.3(หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ) วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

ข้อมูล ณ วนัที ่28 ก.พ. 61 
                                                                      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้                    

ปฏิทินปฏิบติังาน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560
เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2560    วนัจนัทร์ท่ี 30 ตุลาคม 2560



หนา้ที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 61  

พ. 22 พ.ย.60  - พิจารณานกัเรียน(โควตา) ม.3เขา้เรียน ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ,โครงการ EP
    ปีการศึกษา 2561

พ.22-30 พ.ย.60  - รับสมคัรนกัเรียน(โควตา) ม.3เขา้เรียน ม.4 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
    ปีการศึกษา 2561

พฤ.23-24 พ.ย. 60  - การแข่งขนักีฬาภายใน"เฟ่ืองฟ้าเกมส์ คร้ังท่ี 23" บริหารบุคคล,สาระฯสุขศึกษาฯ
คณะสี,งานอนามยั

สัปดาห์ที ่7     
27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60

จ. 27 พ.ย. 60  - Day Trip นกัเรียนโครงการ EP ระดบัชั้น ม.1-ม.4 โครการ EP
อ.28-29 พ.ย.60  - ประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
พ. 29 พ.ย. 60  - ประกาศผลนกัเรียน(โควตา) ม.3 เขา้เรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ,โครงการ EP

   ปีการศึกษา 2561

ศ. 1-2 ธ.ค. 60  - กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ ม.1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
สัปดาห์ที ่8

4 ธ.ค - 10 ธ.ค. 60

จ. 4 ธ.ค. 60  - กิจกรรมวนัพอ่แห่ง ร.ร. นวมินทร์ฯเตรียมนอ้มฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
อ. 5 ธ.ค.  60  - หยดุวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พ. 6 ธ.ค. 60  - เร่ิมเรียนเสริมศกัยภาพ (ตอนเยน็) หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ
สัปดาห์ที ่9

11 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 60

จ. 11 ธ.ค. 60  - หยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พ.13 ธ.ค. 60  - ประกาศผลนกัเรียน(โควตา) ม.3 เขา้เรียน ม.4  ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

   ปีการศึกษา 2561

ศ. 15 ธ.ค. 60  - มอบตวันกัเรียน (โควตา) ม.3 เขา้เรียน ม.4  หอ้งเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ,โครการ EP
    ปีการศึกษา 2561

ศ. 15 ธ.ค. 60  - กิจกรรมเปิดโลกกวา้งทางการศึกษา และอาชีพ นกัเรียน ม.3 วิชาการ,งานแนะแนว
ส.16-17 ธ.ค. 60  - กิจกรรมแข่งขนัคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ณ ร.ร.วดัสุทธิฯ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

สัปดาห์ที ่10
18 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 60

อ. 19 ธ.ค. 60  - กิจกรรมวนัคริสตม์าส กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ



หนา้ที ่3

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 61  

พ. 20 ธ.ค. 60  - มอบตวันกัเรียน (โควตา) ม.3 เขา้เรียน ม.4  หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
    ปีการศึกษา 2561

ส.23 ธ.ค. 60  - ประชุมผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้น ม.3 วิชาการ,งานแนะแนว
สัปดาห์ที ่11

25 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 60

จ.25-29 ธ.ค. 60  - สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล, ครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่12

1 ม.ค.-7 ม.ค. 61
จ.1 ม.ค.61  - หยดุวนัข้ึนปีใหม่ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ.2 ม.ค. 61  - วนัหยดุชดเชยวนัส้ินปี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พฤ.4 ม.ค. 61  - กิจกรรมท าบุญปีใหม่ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ศ.5-6 ม.ค.61  - กิจกรรมค่ายคุณธรรมนกัเรียน ม.4-ม.6 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
อา.7 ม.ค.61  - Pre  EP ม.1 ปีการศึกษา 2561 วิชาการ,โครงการ EP
สัปดาห์ที ่13

8 ม.ค.-14 ม.ค. 61
จ.8-12 ม.ค. 61  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 (ภายในสถานศึกษา) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
พ.10-12 ม.ค.61  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษาจีน (ภายใน) กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ ,สาระฯจีน
ศ.12 ม.ค. 61  - กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล

  - งานช่ืนชมรางวลัเกียรติยศ น.ต.อ.น. บริหารบุคคล,บริหารทัว่ไป
 - ประกาศผลสอบ Pre  EP ม.1 วิชาการ,โครงการ EP

สัปดาห์ที ่14
15 ม.ค.- 21 ม.ค. 61

อ. 16 ม.ค. 61  - หยดุวนัครู ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พฤ.18-21 ม.ค.61  - ค่าอาสาพฒันาชุมชน ณ จงัหวดัอุทยัธานี งานชุมนุม,กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ศ. 19 ม.ค.61  - EP Exhibition 2017 โครงการ EP
อา. 21 ม.ค. 61  - สอบ Pre ม.1 วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล
สัปดาห์ที ่15

22 ม.ค.- 28 ม.ค. 61
พ. 24 ม.ค. 61  - ประกาศผลสอบ Pre ม.1 วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล
ส. 27 ม.ค. 61  - กิจกรรม "25 ปี แห่งความผูกพนั เช่ือมสัมพนัธ์ นวมินทร์ เตรียมนอ้ม" สมาคมผูป้กครอง และครูฯ,

    เวลา 17.30-21.30 น. คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง
ศิษยเ์ก่า นกัเรียน และชุมชน



หนา้ที ่4

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 61   

สัปดาห์ที ่16
29 ม.ค. -4 ก.พ. 61

อ. 30 ม.ค. 61  - ค่ายคุณธรรม นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พ. 31 ม.ค. 61  - ค่ายคุณธรรม นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล

พ. 31ม.ค.-2 ก.พ. 61  - กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ นกัเรียน ม.2 ณ ค่ายภูริทตั จ.สระบุรี กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
พฤ.1 ก.พ.61  - เร่ิมขายใบสมคัรสอบเขา้ศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล

    โครงการ EP  และ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2561 โครงการ EP, วิทยฯ์-คณิตฯ
ส.3-4 ก.พ. 61  - สอบ O-NET นกัเรียน ม.3 วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล
สัปดาห์ที ่17

5 ก.พ. -11 ก.พ. 61

  ช่วง ก.พ. 61  - เลือกตั้งประธานนกัเรียน และประธานคณะสี กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศ.9 ก.พ. 61  - ปัจฉิมนิเทศ นกัเรียน ม.3,ม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พ.14 ก.พ 61   - กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน กลุ่มสาระฯต่างประทศ,สาระฯจีน
สัปดาห์ที ่18

12 ก.พ.-18 ก.พ. 61

พฤ.15-21 ก.พ.61  - สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล, ครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่19

19 ก.พ.-25 ก.พ. 61

ส.24-28 ก.พ. 61  - รับสมคัรสอบเขา้ศึกษาต่อ นกัเรียน ม.1 และ ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล
    โครงการ EP และ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2561 โครงการ EP, วิทยฯ์-คณิตฯ

ส.24-27 ก.พ. 61  - สอบ GAT/PAT นกัเรียน ม.6 วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล
สัปดาห์ที ่20

26 ก.พ. -4 ม.ีค. 61

พฤ.1 มี.ค.61  - หยดุวนัมาฆบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
ศ.2 มี.ค. 61  - เร่ิมแจกใบสมคัรสอบเขา้ศึกษาต่อ ม.1และม.4 หอ้งเรียนปกติ วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล

    ปีการศึกษา 2561
ส.3-4 มี.ค.61  - สอบ O-NET นกัเรียน ม.6 วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล
สัปดาห์ที ่21

5 ม.ีค. -11 ม.ีค. 61

อ.6-8 มี.ค.61  - อบรมนกัเรียนผูน้ า นกัเรียนระดบัชั้น ม.4,ม.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส. 10 มี.ค. 61  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ ม.1 หอ้งเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP

    หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2561 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ



หนา้ที ่5

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 61 

อา 11 มี.ค. 61  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
    หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2561 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ

สัปดาห์ที ่22

12 ม.ีค.-18 ม.ีค. 61

พฤ.15 มี.ค. 61  - ประกาศผลสอบเขา้ศึกษาต่อ ม.1 หอ้งเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
    หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2561 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ

ศ.16  มี.ค. 61  - ประกาศผลสอบเขา้ศึกษาต่อ ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
    หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2561 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ

ส. 17-18 มี.ค. 61  - สอบ 9 วิชาสามญั นกัเรียน ม.6 วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล
ภายใน 18  มี.ค. 61  - รายงานตวันกัเรียน ม.1,ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP

    หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2561 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ
สัปดาห์ที ่23

19 ม.ีค.-25 ม.ีค. 61

จ.19 มี.ค.- 5 เม.ย.61  - EP Intensive Course 2018 ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 ช่วงท่ี 1 โครงการ EP
พฤ.22-23 มี.ค. 61  - ปัจฉิมนิเทศ นกัเรียน ม.3,ม.6 (หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ) หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ

    ณ ฮาโมน่ีริสอร์ท จ.เพชรบุรี
อา.25-28 มี.ค. 61  - รับสมคัรนกัเรียนหอ้งเรียนปกตินกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และ วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล,

     เง่ือนไขพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนกัเรียน
อา.25 -26 มี.ค. 61  - รับสมคัรนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2561 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียนวดัผล,

คณะกรรมการรับนกัเรียน
สัปดาห์ที ่24

26ม.ีค. -1 เม.ย. 61

อ. 27 มี.ค. 61  - สอบคดัเลือกนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2561 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

คณะกรรมการรับนกัเรียน
พ. 28 มี.ค. 61  - ประกาศผลสอบและรายงานตวันกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ,ม.4 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

    ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนกัเรียน
ศ. 30 มี.ค 61  - นกัเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบการศึกษาพร้อมรุ่น รับใบประกาศนียบตัร วิชาการ,งานทะเบียนและวดัผล

    และใบ ปพ.1
ศ.30 มี.ค.- 1 เม.ย. 61  - ค่ายวิทยฯ์-คณิตฯ นกัเรียน ม.4-ม.6 (หอ้งเรียนพิเศษ วิทย-์คณิตฯ) หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ

    ณ ไร่ดาวเด่น จ.สระบุรี
ส. 31 มี.ค. 61  - สอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1 หอ้งเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2561 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

คณะกรรมการรับนกัเรียน



หนา้ที ่6

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 61 

อา.1 เม.ย. 61  - สอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.4 หอ้งเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2561 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

คณะกรรมการรับนกัเรียน
สัปดาห์ที ่25

2 เม.ย. -8 เม.ย.61

พ. 4 เม.ย. 61  - ประกาศผลสอบและรายงานตวันกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

    ประเภทสอบและเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนกัเรียน
พฤ. 5 เม.ย. 61  - ประกาศผลสอบและรายงานตวันกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.4 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

    ประเภทสอบและเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนกัเรียน
พฤ. 5 เม.ย. 61  - จบัฉลากพร้อมประกาศผล และรายงานตวันกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

    (ในเขตพ้ืนท่ีบริการ) ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนกัเรียน
ศ.6 เม.ย. 61  - หยดุวนัจกัรี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
ศ.6 เม.ย. 61  - มอบตวั นกัเรียน ม.1,ม.4 หอ้งเรียนพิเศษโครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP

    หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2561 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ
ส. 7 เม.ย. 61  - มอบตวันกัเรียน ม. 1 หอ้งเรียนปกติ (ทุกประเภท) ปีการศึกษา 2561 วิชาการ, งานรับนกัเรียน 

งานทะเบียนวดัผล
อา. 8 เม.ย. 61  - มอบตวันกัเรียน ม. 4 หอ้งเรียนปกติ (ทุกประเภท) ปีการศึกษา 2561 วิชาการ, งานรับนกัเรียน,งานทะเบียนวดัผล 

สัปดาห์ที ่26
9  เม.ย.-15 เม.ย. 61

พฤ.12-16 เม.ย 61  - หยดุวนัสงกรานต ์(ตามมติ ครม.)
     สัปดาห์ที ่27

16 เม.ย.-22 เม.ย. 61

     สัปดาห์ที ่28

23 เม.ย.-29 เม.ย. 61

จ.23-27 เม.ย 61   - EP Intensive Course  ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 ช่วงท่ี 2 โครงการ EP
จ.23 เม.ย.-2 พ.ค.61  - เรียนปรับพ้ืนฐาน นกัเรียนระดบัชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ

    และ เรียนเสริมศกัยภาพ นกัเรียนระดบัชั้น ม.2,ม.3 ม.5,ม.6
    หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ

     สัปดาห์ที ่29

30 เม.ย.-6 พ.ค. 61

จ.30 เม.ย - 4 พ.ค. 61  - กิจกรรมอบรมทกัษะภาษาและวฒันธรรม นกัเรียนระดบัชั้น โครงการ EP
     มธัยมศึกษาปีท่ี 5    ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

พฤ. 3 พ.ค.61  - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ
ศ.4 พ.ค.61  - ปฐมนิเทศ นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ระดบัชั้น ม.1,ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ


