
หนา้ที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ที ่1

15 ต.ค. - 21 ต.ค. 61

จ.15 ต.ค. 61  - หยดุชดเฉยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทุกกลุ่มบริหาร
    ภูมิพลอดุลยเดช

สัปดาห์ที ่2
22 ต.ค. - 28 ต.ค. 61

อ. 23 ต.ค. 61  - หยดุเน่ืองในวนัปิยมหาราช ทุกกลุ่มบริหาร
สัปดาห์ที ่3

29 ต.ค. - 4 พ.ย. 61

พฤ. 1 พ.ย.. 61  - เปิดภาคเรียนท่ี 2/2561 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
ส. 3 พ.ย. 61  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,ม,5  และรับสมุดประจ าตวันกัเรียน วิชาการ,บริหารบคุคล,รองฯทกุกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ (09.00 น.-12.00 น.) ทะเบียนวดัผล,งานสารบรรณ
 - บ่าย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3,ม.6 และรับสมุดประจ าตวันกัเรียน วิชาการ,บริหารบคุคล,รองฯทกุกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ (13.00 น.-16.00 น.) ทะเบียนวดัผล,งานสารบรรณ
อา. 4 พ.ย. 61  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน  ม.1 และรับสมุดประจ าตวันกัเรียน วิชาการ,บริหารบคุคล,รองฯทกุกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่  (09.00 น.-12.00 น.) ทะเบียนวดัผล,งานสารบรรณ
 - บ่าย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.4 และรับสมุดประจ าตวันกัเรียน วิชาการ,บริหารบคุคล,รองฯทกุกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่  (13.00 น.-16.00 น.) ทะเบียนวดัผล,งานสารบรรณ
จ. 5 พ.ย. 61  - ประกาศผลสอบ ผ่าน-ไม่ผ่าน และสอบแกต้วั คร้ังท่ี1 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล

    ของภาคเรียนท่ี 1/2561
จ.5 ก.ย.61-11 ม.ค.62  - กิจกรรมโครงการนกัเรียนสู่มืออาชีพ งานคอมพิวเตอร์
จ.5 -21 พ.ย. 61  - กิจกรรมกีฬาสี "เฟ่ืองฟ้าเกมส์ คร้ังท่ี 24" (รอบคดัเลือก) กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
อ. 6 พ.ย. 61  - นกัเรียน ม.2,3,5,6 เร่ิมติวเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ งานทะเบียนวดัผล

   O-NET,GAT,PAT (คาบชุมนุม)

สัปดาห์ที ่4
5 พ.ย. - 11 พ.ย. 61

ส.10 พ.ย.61  - นกัเรียนโครงการ EP ชั้น ม.1-ม.3 สอบวดัระดบัความรู้ทกัษะ โครงการ EP
    ทางภาษาองักฤษ (CU-SSEPT)

สัปดาห์ที ่5
12 พ.ย.-18 พ.ย. 61
พ.14-17 พ.ย.61  - ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั งานมหกรรมความสามารถทางศิลป กลุ่มสาระฯศิลปะ 

    หตัถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน คร้ังท่ี 68
    ทางดา้น ทศันศิลปฺ นาฎศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล

ข้อมูล ณ วนัที ่26 ก.พ. 2562
                                                                      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้                    

ปฏิทินปฏิบติังาน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561
เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2561   วนัพฤหสับดีท่ี 1 พฤศจิกายน 2561



หนา้ที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ก.พ. 2562

พฤ 15 พ.ย.61  - โรงเรียน น.ต.อ.น. เป็นเจา้ภาพ งานมหกรรมความสามารถทาง กลุ่มสาระฯศิลปะ,และคณะกรรมการ
    ศิลปหตัถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน คร้ังท่ี 68  
     (สนามแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง) ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่ และหอ้งโสตฯ

ศ. 16 พ.ย. 61  - โรงเรียน น.ต.อ.น. เป็นเจา้ภาพ งานมหกรรมความสามารถทาง กลุ่มสาระฯวิทยาศาสคร์ ,
    ศิลปหตัถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน คร้ังท่ี 68 และคณะกรรมการ
    (สนามแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง)

สัปดาห์ที ่6
19 พ.ย. - 25 พ.ย. 61

พ.21 พ.ย.61  - พิจารณานกัเรียนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 วิชาการ,โครงการ EP
    โครงการ English Program  ปีการศึกษา 2562

พฤ. 22 พ.ย. 61  - กิจกรรมตลาดนดัโครงงานอาชีพ งานธุรกิจ กลุ่มสาระฯการงานฯ
พฤ. 22-23 พ.ย. 61  - กิจกรรมกีฬาสี "เฟ่ืองฟ้าเกมส์ คร้ังท่ี 24"(รอบชิงชนะเลิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล,

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
สัปดาห์ที ่7     

26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61

อ. 27 พ.ย. 61  - แข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ นกัเรียนระดบัชั้น ม.1 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  - กิจกรรมวนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

พ. 28 พ.ย. 61  - แข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ นกัเรียนระดบัชั้น ม.4 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 - ประกาศผลนกัเรียนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 วิชาการ,โครงการ EP
    โครงการ English Program  ปีการศึกษา 2562

พฤ. 29 พ.ย. 61  - สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก ประจ าปีการศึกษา 2561 วิชาการ,โครงการ EP
พฤ.29-30 พ.ย. 61  - อบรมเชิงปฏิบติัการ "การเฝ้าระวงันกัเรียนกลุ่มเส่ียงโรคซึมเศร้า" กลุ่มบริหารงานบุคคล,งานแนะแนว

ส.1 ธ.ค. 61  - เขา้ค่ายพกัแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นกัเรียนชั้น ม.1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
สัปดาห์ที ่8

3 ธ.ค - 9 ธ.ค. 61

จ.3 ธ.ค.-8 ก.พ.62  - เรียนเสริมศกัยภาพ  นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ (ตอนเยน็) วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ
อ. 4 ธ.ค. 61  - กิจกรรมวนัพอ่แห่ง ร.ร. นวมินทร์ฯเตรียมนอ้มฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
พ. 5 ธ.ค.  61  - หยดุวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
ศ. 7 ธ.ค. 61  - ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน ม.3 นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ
สัปดาห์ที ่9

10 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 61

จ. 10 ธ.ค. 61  - หยดุเน่ืองในวนัรัฐธรรมนูญ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ. 11-14 ธ.ค. 61  - กิจกรรมแข่งขนัฟตุซอล สหวิทยาเขตเบญจบูรพา คร้ังท่ี 3 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
อ. 11-14 ธ.ค. 61  - รับสมคัรโควตานกัเรียน ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ

    ปีการศึกษา 2562
พ. 12-14 ธ.ค. 61  - กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด งานหอ้งสมุด



หนา้ที ่3

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ก.พ. 2562

ศ. 14 ธ.ค. 61  - ลงทะเบียนนกัเรียนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4  (คร้ังท่ี1) วิชาการ,โครงการ EP
    โครงการ English Program  ปีการศึกษา 2562

สัปดาห์ที ่10
17 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 61

จ. 17 ธ.ค. 61  - จ่ายเงินใหน้กัเรียน และ/ หรือผูป้กครอง ตามนโยบายการสนบัสนุน กลุ่มบริการงบประมาณ,งานการเงิน
     ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ (นกัเรียน ม.1 และ ม.4 ) ,คณะกรรมการจ่ายเงิน

อ. 18 ธ.ค. 61  - กิจกรรมวนัคริสคม์าส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
พ.19 ธ.ค.61  - จ่ายเงินใหน้กัเรียน และ/ หรือผูป้กครอง ตามนโยบายการสนบัสนุน กลุ่มบริการงบประมาณ,งานการเงิน

     ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ (นกัเรียน ม.2 และ ม.5 ) ,คณะกรรมการจ่ายเงิน
พฤ.20 ธ.ค. 61  - จ่ายเงินใหน้กัเรียน และ/ หรือผูป้กครอง ตามนโยบายการสนบัสนุน กลุ่มบริการงบประมาณ,งานการเงิน

     ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ (นกัเรียน ม.3 และ ม.6 ) ,คณะกรรมการจ่ายเงิน
ศ. 21 ธ.ค. 61  - ประกาศผลนกัเรียนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

    หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯปีการศึกษา 2562
สัปดาห์ที ่11

24 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 61

จ.24-28 ธ.ค.61  - สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล

พ. 26 ธ.ค.-1 ม.ค.62  - กิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนภาษาวฒันธรรม และกิจกรรมวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    ณ ประเทศเกาหลีใต้

จ.31 ธ.ค. 61  - หยดุวนัส้ินปี 2561 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่12

1 ม.ค.-6 ม.ค. 62
อ.1 ม.ค.62  - หยดุวนัข้ึนปีใหม่ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พฤ. 3 ม.ค.62  - กิจกรรมท าบุญวนัข้ึนปีใหม่ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
อา. 6 ม.ค. 62  - PRE-EP NTUN M.1 2019 วิชาการ,โครงการ EP

 - EP Open House 2019 โครงการ EP
สัปดาห์ที ่13

7 ม.ค.-13 ม.ค. 62
จ.7-11 ม.ค.62  - กิจกรรม "NTUN STREET BASKETBALL 2019" กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
จ.7-13 ม.ค.62  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางคณิตศาสคร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
อ. 8 ม.ค. 62  - Pre Camp ขายของและรับบริจาค (ค่ายอาสาพฒันาชุมชน) งานเกษตร
อ.8-13 ม.ค. 62  - อบรมพฒันาครู โปรแกรม Office 365 งานคอมพิวเตอร์
พ.9 ม.ค. 62  - กิจกรรมการแข่งขนัสารานุกรมไทย นกัเรียนระดบัชั้น ม.ตน้ กลุ่มสาระฯภาษาไมย

พฤ. 10 ม.ค. 62  - กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 วิชาการ,งานแนะแนว
 - กิจกรรมการแข่งขนัสารานุกรมไทย นกัเรียนระดบัชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระฯภาษาไมย

ศ. 11 ม.ค. 62  - กิจกรรมงานวนัเด็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - กิจกรรมวนัช่ืนชมรางวลัเกียรติยศ น.ต.อ.น. ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

อา 13 ม.ค. 62  - ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อ วิชาการ,งานแนะแนว



หนา้ที ่4

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ก.พ. 2562

สัปดาห์ที ่14
14 ม.ค.- 20 ม.ค. 62

จ.14 ม.ค. 62  - ประกาศผลสอบ PRE-EP NTUN M.1 2019 วิชาการ,โครงการ EP
จ.14-16 ม.ค.62  - นกัเรียน ม.3 ยืน่ใบสมคัร โควตา้ เขา้ศึกษาต่อ ม.4
จ.14-20 ม.ค.62  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางคณิตศาสคร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์ และประกวดโปสเตอร์รณรงค์ งานคอมพิวเตอร์
พ. 16 ม.ค. 62  - หยดุวนัครู ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 - English Day trip M.1-M.4 ปีการศึกษา 2561 โครงการ EP
พ.16 -19 ม.ค.62  - ค่ายอาสาพฒันาชุมชน ณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี งานเกษตร
พฤ.17-18 ม.ค.62  - EP Exhibition 2018 โครงการ EP
ศ. 18 ม.ค. 62  - กิจกรรมกินดีมีสุข (นกัเรียนระดบัชั้น ม.4ทุกคน) กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
ศ.18-23 ม.ค. 62  - ตอ้นรับคณะครูและนกัเรียน แลกเปล่ียนศึกษาดูงาน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,

   จากประเทศเกาหลีใต้ สาระฯเกาหลี
อา 20 ม.ค. 62  - สอบ Pre ม.1 Open House นิทรรศการการสอบเขา้ ม.1 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล

    ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม ๑๐๐ปี สมเด็จยา่
สัปดาห์ที ่15

21 ม.ค.- 27 ม.ค. 62
พ. 23 ม.ค. 62  - ประกาศผลสอบ Pre ม.1 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล

พ.23,24,25,28 ม.ค.62  - ติวเขม้ขน้นกัเรียนชั้น ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
ศ. 25 ม.ค. 62  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาจีน(ภายใน) ณ หอ้ง 1606,1704 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,

สาระฯจีน
ศ. 25 ม.ค. 62  - กิจกรรม One Day Trip กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,

สาระฯญ่ีปุ่ น
ส. 26 ม.ค. 62  - วนัสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 26 ปี น.ต.อ.น. สมาคมผูป้กครองและครูฯ
สัปดาห์ที ่16

28 ม.ค. -3 ก.พ. 62

อ.29,30,31,ม.ค,1ก.พ.62  - ติวเขม้ขน้นกัเรียนชั้น ม.3 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
พฤ.31ม.ค.-2 ก.พ.62  - เขา้ค่ายพกัแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นกัเรียน ม.2 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ส.2-3 ก.พ. 62  - สอบ O-NET นกัเรียนชั้น ม.3 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
สัปดาห์ที ่17

4 ก.พ. -10 ก.พ. 62

อ. 5 ก.พ. 62  - กิจกรรมเฉลิมฉลองวนัตรุษจีน ณ ลานรวมใจ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,
    และหอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่ สาระฯจีน

อ.5-9 ก.พ. 62  - นศท.ชั้นปีท่ี2,3 ฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2561 หน. นศท.
    ณ ค่ายฝึก นศท เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

ศ. 8 ก.พ. 62  - ปัจฉิมนิเทศ นกัเรียน ม.3,ม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
อา. 10 ก.พ. 62  - กิจกรรม "เดินการกุศลและวอลค์ แรลล่ี 26 ปี นวมินทร์ฯเตรียมนอ้มฯ" สมาคมผูป้กครองและครูฯ



หนา้ที ่5

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ก.พ. 2562

สัปดาห์ที ่18

11 ก.พ.-17 ก.พ.62    - *เดมิ สอบปลายภาค 21-22,25-27 ก.พ. 62 ณ วนัที่ 28 ธ.ค.61 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล

พฤ14-15,18 ก.พ.62  - สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561  วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล

สัปดาห์ที ่19
18 ก.พ.-24 ก.พ. 62

อ.19 ก.พ..62  - หยดุวนัมาฆบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

พ 20-21 ก.พ. 62   - สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
ส.23-27 ก.พ.62  - รับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1,ม.4 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์คณิตฯ

     และโครงการ English Program ปีการศึกษา 2562 โครงการ EP
สัปดาห์ที ่20

25 ก.พ. -3 ม.ีค. 62

ส.2-3 มี.ค.62  - สอบ O-NET นกัเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
สัปดาห์ที ่21

4 ม.ีค. -10 ม.ีค. 62

ส.9 มี.ค.62  - สอบแข่งขนัเพ่ือเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.1 หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิตฯ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์คณิตฯ
    และ โครงการ English Program ปีการศึกษา 2562 โครงการ EP

อา.10 มี.ค.62  - สอบแข่งขนัเพ่ือเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.4 หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิตฯ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์คณิตฯ
    และ โครงการ English Program ปีการศึกษา 2562 โครงการ EP

สัปดาห์ที ่22

11 ม.ีค.-17 ม.ีค. 62

พ.13 มี.ค. 62  - ประกาศผลและรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.1ท่ีสอบเขา้ได ้ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์คณิตฯ
   ประเภทหอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิตฯ และโครงการ English Program  โครงการ EP

พฤ.14 มี.ค. 62  - ประกาศผลและรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.4 ท่ีสอบเขา้ได้ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์คณิตฯ
   ประเภท หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิตฯ และโครงการ English Program  โครงการ EP

พ.13-15 มี.ค. 62  - ค่ายวิทยฯ์-คณิตฯ ม.ปลาย นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
ส.16-17 มี.ค.62  - สอบ 9 วิชาสามญั นกัเรียนชั้น ม.6 (สอบตามตารางท่ีเลือก) นกัเรียน ม.6 ทุกคน
ส.16 มี.ค. 62  - มอบตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.1ท่ีสอบเขา้ศึกษาต่อได ้ประเภท วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์คณิตฯ

   หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิตฯ และโครงการ English Program  โครงการ EP
อา.17 มี.ค. 62  - มอบตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.4 ท่ีสอบเขา้ศึกษาต่อได ้ประเภท วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์คณิตฯ

   หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิตฯ และโครงการ English Program  โครงการ EP
สัปดาห์ที ่23

18 ม.ีค.-24 ม.ีค. 62

จ. 18 มี.ค.- 5 เม.ย 62  - เรียนปรับพ้ืนฐาน (Intensive Course) นกัเรียน ม.1,ม.4 โครงการ EP
    โครงการ English Program ปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1)

จ.18-20 มี.ค. 62  - กิจกรรมอบรมนกัเรียนผูน้ า (ม.4,ม.5(สภานกัเรียน)) กลุ่มบริหารงานบุคคล



หนา้ที ่6

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ก.พ. 2562

พฤ.21-22 มี.ค. 62  - ค่ายปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
ส.23-24 มี.ค. 62  - รับสมคัรนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน
ส. 23-27 มี.ค. 62  - รับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบั ม.1,ม.4  หอ้งเรียนปกติ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    และเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2562 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน
 - รับสมคัรนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ (จบัฉลากเขา้ศึกษาต่อ ม.1)

สัปดาห์ที ่24
25 ม.ีค.-31 ม.ีค. 62

จ. 25 มี.ค. 62  - สอบคดัเลือกนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4   ปีการศึกษา 2562 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน
งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

อ. 26 มี.ค.62  - ประกาศผลสอบ O-NET นกัเรียนชั้น ม.3 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
พ. 27 มี.ค. 62  - กีฬาครูสหวิทยาเขตเบญจบูรพา คร้ังท่ี 15 ณ  รร. ต.อ.น. กลุ่มบริหารงานบุคคล,

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
พ. 27 มี.ค. 62  - ประกาศผลสอบและรายงานตวั นกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ปีการศึกษา 2562 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน
ส. 30 มี.ค.62  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.1 หอ้งเรียนปกติและเง่ือนไขพิเศษ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ปีการศึกษา 2562 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน
อา. 31 มี.ค. 62  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.4 หอ้งเรียนปกติและเง่ือนไขพิเศษ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

   ปีการศึกษา 2562 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน
 - ประกาศผลสอบ O-NET นกัเรียนชั้น ม.6 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล

สัปดาห์ที ่25
1 เม.ย. -7 เม.ย.62

จ.1 เม.ย. 62  - ประกาศผลสอบ GAT/PAT นกัเรียนชั้น ม.6 นกัเรียน ม.6 ทุกคน
พ.3 เม.ย. 62  - ประกาศผลสอบ และรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.1 หอ้งเรียนปกติ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    และเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2562 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน
พฤ.4 เม.ย. 62  - จบัสลากพร้อมประกาศผล และรายงานตวันกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    (ในเขตพ้ืนท่ีบริการ) ปีการศึกษา 2562 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน
ศ.5 เม.ย. 62  - ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามญั นกัเรียนชั้น ม.6 นกัเรียน ม.6 ทุกคน
ส. 6 เม.ย. 62  - ประกาศผลสอบ และรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.4 หอ้งเรียนปกติ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

   และเง่ือนไขพิเศษ  ปีการศึกษา 2562 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน
สัปดาห์ที ่26

8  เม.ย.-14 เม.ย. 62

จ. 8 เม.ย. 62  - หยดุชดเชยวนัจกัรี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
จ. 8 เม.ย. 62   - มอบตวันกัเรียน ม.1 หอ้งเรียนปกติ (ทุกประเภท)  ปีการศึกษา 2562 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

งานวดัผล
อ. 9 เม.ย. 62  - มอบตวันกัเรียน ม.4 หอ้งเรียนปกติ (ทุกประเภท)  ปีการศึกษา 2562 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

งานวดัผล



หนา้ที ่7

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ก.พ. 2562

     สัปดาห์ที ่27

15 เม.ย.-21 เม.ย. 62

ศ.12-16 เม.ย 62  - หยดุวนัสงกรานต ์(ศ.12 เม.ย.2562 กรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

     สัปดาห์ที ่28

22 เม.ย.-28 เม.ย. 62

จ.22-26 เม.ย.62  - เรียนปรับพ้ืนฐาน นกัเรียน ม.1,ม.4 (หอ้งเรียนปกติ) วิชาการ,งานทะเบียนวดัปล
จ.22 เม.ย.-2พ.ค.62  - เรียนปรับพ้ืนฐาน (Intensive Course) นกัเรียน ม.1,ม.4 โครงการ EP

    โครงการ English Program ปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 2)
อา.28 เม.ย.-2พ.ค.62  - กิจกรรมอบรมทกัษะภาษาองักฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ โครงการ EP

     สัปดาห์ที ่29

29 เม.ย.-5 พ.ค. 62

จ.29 เม.ย.-5 พ.ค. 62  - เรียนปรับพ้ืนฐาน ม.1,ม.4 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
 - เรียนเสริมศกัยภาพ ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

     สัปดาห์ที ่30

6 พ.ค.-12 พ.ค. 62
จ.6 พ.ค. 62  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ม.1-ม.6 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

    นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ
อ.7 พ.ค. 62  - ปฐมนิเทศนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล

  - ปฐมนิเทศนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ม.1,ม.4 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
พ.8 พ.ค. 62  - อบรมคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้น ม.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พฤ.9 พ.ค. 62  - หยดุวนัพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 - ปฐมนิเทศนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศ.10-12 พ.ค. 62  - ค่ายคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้น ม.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ.13 พ.ค. 62  - เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
  * เปลี่ยนแปลงวนัเปิดเทอม ภาคเรียนที ่1/2562 เดมิ พฤ.15 พ.ค.2562

 * หมายเหตุ อาจมีการแปล่ียนแปลงวนัเวลาไดต้ามความเหมาะสม
งานนโยบายและแผน


