
หนา้ที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ที ่1

7 ต.ค.-13 ต.ค. 62
จ.7-9 ต.ค. 62  - เรียนเสริมศกัยภาพนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต
จ.7-9 ต.ค. 62  - ค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสคร์
พ. 9 ต.ค. 62  - อบรมเชิงปฏิบติัการ "การเฝ้าระวงันกัเรียนกลุ่มเส่ียงโรคซึมเศร้า" กลุ่มบริหารงานบคุคล,งานแนะแนว

พฤ.10 ต.ค. 62  - คุณครูทุกท่านลงนามปฎิบติัหนา้ท่ีเป็นวนัสุดทา้ย ภาคเรียนท่ี  1/2562 ทุกกลุ่มบริหาร.คุณครูทุกท่าน
อา 13 -15 ต.ค. 62  - ค่ายวิทยาศาสตร์ (STEM) ณ เขาใหญ่ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สัปดาห์ที ่2
14 ต.ค.-20 ต.ค. 62

จ.14 ต.ค. 62  - หยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
    มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สัปดาห์ที ่3
21 ต.ค. - 27 ต.ค. 62

จ.21-23 ต.ค. 62  - ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่  "รักษโ์ลกลดการใชพ้ลงังาน" หอ้งเรียนสีเขียว
พ. 23 ต.ค. 62  - หยดุวนัปิยมหาราช ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่4

28 ต.ค. - 3 พ.ย. 62

จ.28 ต.ค. 62  - อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
อ.29 ต.ค. 62  - อบรมสัมมนา การบูรณาการเพ่ือลดการบา้นของนกัเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
พ.30 ต.ค. 62  - เปิดภาคเรียนท่ี 2/2562 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อา 3 พ.ย. 62  -นกัเรียนโครงการ EP ระดบัชั้น ม.1-ม.3 สอบวดัระดบัความรู้ โครงการ EP,วิชาการ ,ศูนยท์ดสอบ

   ภาษาองักฤษ (CU-SSEPT) ทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
สัปดาห์ที ่5

4 พ.ย. - 10 พ.ย. 62

จ.4-5 พ.ย. 62  - หยดุเรียนเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ทุกกลุ่มบริหาร
จ.4-6 พ.ย.62  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาไทย (ภายนอก) กลุ่มสาระฯภาษาไทย
อ. 5-20 พ.ย. 62  - กิจกรรมกีฬาสี "เฟ่ืองฟ้าเกมส์ คร้ังท่ี 25" (รอบคดัเลือก) กลุ่มบริหารงานบุคคล,

    และ ร่นคาบเรียน เหลือคาบละ 45 นาที กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
พ. 6 พ.ย. 62  - กิจกรรมการแข่งขนัศิลปหถักรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 69 (คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ศ. 8 พ.ย. 62  - โรงเรียน น.ต.อ.น. เป็นเจา้ภาพ งานมหกรรมความสามารถทาง กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

    ศิลปหตัถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน คร้ังท่ี 69 ,คณะกรรมการการแข่งขนั
    (สนามแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง)

ส. 9 พ.ย. 62  - 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

ข้อมูล ณ วนัที ่3 มกราคม 2563
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้
ปฏิทินปฏิบติังาน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562

เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2562   วนัพธุท่ี 30 ตุลาคม 2562



หนา้ที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563

อา 10 พ.ย. 62  - 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
สัปดาห์ที ่6

11 พ.ย.-17 พ.ย. 62  -
สัปดาห์ที ่7

18 พ.ย. - 24 พ.ย. 62

จ.18-20 พ.ย.62  - ติวสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น (JLPT) สาระฯญ่ีปุ่ น
พ. 20 พ.ย. 62  - พิจารณารับนกัเรียนโครงการ EPโควตา ม.4  ปีการศึกษา 2563 โครงการ EP,วิชาการ,

คณะกรรมการรับนกัเรียน
พฤ. 21-22 พ.ย. 62  - กิจกรรมกีฬาสี "เฟ่ืองฟ้าเกมส์ คร้ังท่ี 25" (รอบชิงชนะเลิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล,

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
สัปดาห์ที ่8     

25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62

จ. 25 พ.ย. 62  - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ตามนโยบาย ทุกกลุ่มบริหาร, 
    สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ คุณครูประจ าชั้นทุกท่าน
นกัเรียนระดบัชั้น ม.1 เวลา 14.20-15.10น. ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่
นกัเรียนระดบัชั้น ม.4 เวลา 15.10-16.00น. ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่

อ.26 พ.ย. 62  - กิจกรรมวนัมหาธีรราชเจา้ (จ.25 พ.ย. 62 วนัมหาธีรราชเจา้) วิชาการ,กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
พ. 27 พ.ย. 62  - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ตามนโยบาย ทุกกลุ่มบริหาร, 

    สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ คุณครูประจ าชั้นทุกท่าน
นกัเรียนระดบัชั้น ม.2 เวลา 14.20-15.10น. ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่
นกัเรียนระดบัชั้น ม.5 เวลา 16.00-16.50น. ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่

พ. 27 พ.ย. 62  - ประชุมผูป้กครองนกัเรียน  ม.3 หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต
พฤ. 28 พ.ย. 62  - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ตามนโยบาย ทุกกลุ่มบริหาร, 

    สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ คุณครูประจ าชั้นทุกท่าน
นกัเรียนระดบัชั้น ม.3 เวลา 14.20-15.10น. ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่
นกัเรียนระดบัชั้น ม.6 เวลา 15.10-16.00น. ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่

พฤ. 28 พ.ย. 62  - ประกาศรายช่ือนกัเรียนโครงการ EP โควตา ม.4 ปีการศึกษา 2563 โครงการ EP,วิชาการ
    รายงานตวั และรับแฟ้มมอบตวันกัเรียน คณะกรรมการรับนกัเรียน

พฤ.28-29 พ.ย. 62  - อบรมนกัเรียนแกนน าต่อตา้นยาเสพติด กลุ่มบริหารงานบุคคล
พฤ.28-29 พ.ย. 62  - Japanese Family Camp สาระฯญ่ีปุ่ น
พฤ. 28 พ.ย.62  - กิจกรรมหอ้งเรียนสะอาด ลดการใชพ้ลงังาน งานหอ้งเรียนสีเขียวและส่ิงแวดลอ้ม

ศ.29 พ.ย. 62  - สอบธรรมศึกษา นกัเรียนโครงการ EP ม.1-ม.6 โครงการ EP,วิชาการ
ศ.29 พ.ย. 62  - พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 งานแนะแนว
สัปดาห์ที ่9

2 ธ.ค - 8 ธ.ค. 62

อา. 1 ธ.ค.62  - สอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น (JLPT) สาระฯญ่ีปุ่ น
จ. 2 ธ.ค. 62  - เร่ิมเรียนพิเศษหลงัเลิกเรียน นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต



หนา้ที ่3

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563

จ. 2 ธ.ค. 62  - เร่ิมยืน่ใบสมคัรโควตาเรียนต่อ ม.4 หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

จ. 2 ธ.ค. 62  - เร่ิมประกาศรับสมคัรสภานกัเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
พ. 4 ธ.ค. 62  - กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 - กิจกรรมจิตอาสาฯ 5 ส. (Big Cleaning Day) งานหอ้งเรียนสีเขียวและส่ิงแวดลอ้ม

พฤ. 5 ธ.ค.  62  - หยดุเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
    ชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

สัปดาห์ที ่10
9 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 62

จ. 9 ธ.ค. 62  - หยดุเรียนเป็นการภายใน เน่ืองจากปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ. 10 ธ.ค. 62  - หยดุวนัรัฐธรรมนูญ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 - กิจกรรม English Day Trip นกัเรียน ม.1-ม.3 โครงการ EP,วิชาการ
พ. 11-13 ธ.ค. 62  - กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด งานหอ้งสมุด
พฤ. 12 ธ.ค.62  - กิจกรรมเปิดโลกกวา้งทางการศึกษาและอาชีพ นกัเรียน ม.3 งานแนะแนว
ศ. 13 ธ.ค. 62  - รายงานตวั และลงทะเบียนนกัเรียนโครงการ EPโควตา ม.4 โครงการ EP,วิชาการ

    ปีการศึกษา 2563
ศ. 13 ธ.ค. 62  - วนัสุดทา้ยของการยืน่ใบสมคัรโควตา เรียนต่อ ม.4  ห้องเรียนพิเศษวิทย-์ คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต
สัปดาห์ที ่11

16 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62

พฤ. 19 ธ.ค.62  - ประกาศผลนกัเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกโควตา เรียนต่อ ม.4 หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิตหอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต
ศ. 20 ธ.ค. 62  - รายงานตวั และลงทะเบียนนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทย-์ คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

    โควตา ม.4  ปีการศึกษา 2563
ส.21 ธ.ค.62  - ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อ งานแนะแนว
สัปดาห์ที ่12

23 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 62

จ.23-27 ธ.ค. 62  - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล

สัปดาห์ที ่13
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

จ.30 ธ.ค 62  - หยดุเรียนเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ.31 ธ.ค. 1 ม.ค.63  - หยดุวนัส้ินปีและวนัข้ึนปีใหม่ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อา. 5 ม.ค. 63  - Pre. EP NTUN M.1/2020 & Open House 2020 โครงการ EP,วิชาการ
สัปดาห์ที ่14

6 ม.ค.-12 ม.ค. 63
จ.6 ม.ค. 63  - กิจกรรมท าบุญตกับาตรวนัข้ึนปีใหม่ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

จ.6-17 ม.ค. 63  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
พ. 8 ม.ค. 63  - กิจกรรมแข่งขนัตอบค าถามจากการอ่านสารานุกรมไทย กลุ่มสาระฯภาษาไทย

    ส าหรับเยาวชน มธัยมตน้ ณ หอ้งโสตทศันศึกษา
พฤ. 9 ม.ค. 63  - กิจกรรมแข่งขนัตอบค าถามจากการอ่านสารานุกรมไทย กลุ่มสาระฯภาษาไทย

    ส าหรับเยาวชน มธัยมปลาย ณ หอ้งโสตทศันศึกษา
ศ. 10 ม.ค. 63  - กิจกรรมงานวนัเด็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล

 - งานวนัช่ืนชมรางวลัเกียรติยศ น.ต.อ.น. ปี 2563



หนา้ที ่4

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563

สัปดาห์ที ่15
13 ม.ค.- 19 ม.ค. 63

ส. 11 ม.ค. 63  - งานราตรี 27 ปี น.ต.อ.น. "27 ปี แห่งความผูกพนั เช่ือมสัมพนัธ์ สมาคมผูป้กครองและครูฯ
    นวมินทร์ฯเตรียมนอ้มฯ"

อา,12,15,17 ม.ค. 63  - กิจกรรมอบรมภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับบุคลากร และผูป้กครอง รุ่นท่ี 1 สาระฯญ่ีปุ่ น
จ. 13 ม.ค. 63  - ประกาศผล Pre-EP NTUN M.1/2020 โครงการ EP,วิชาการ
อ.14-20 ม.ค.63  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระฯการงานฯ,งานคอมพิวเตอร์

พฤ. 16 ม.ค. 63  - หยดุวนัครู ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
ศ. 17 ม.ค. 63  - EP Exhibition 2019 โครงการ EP
อา.19 ม.ค. 63  - สอบ PRE ม.1 กลุ่มบริหารวิชาการ
สัปดาห์ที ่16

20 ม.ค.- 26 ม.ค. 63
จ.20,22,31 มค.63  - กิจกรรมอบรมภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับบุคลากร และผูป้กครอง รุ่นท่ี 1 สาระฯญ่ีปุ่ น
อ. 21 ม.ค. 63  - กิจกรรมเฉลิมฉลองวนัตรุษจีน ณ ลานรวมใจ สาระฯจีน

    และหอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่
พ.23 ม.ค. 63  - เลือกตั้งสภานกัเรียน กิจกรรม "มกราฯประชาธิปไตย" กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ.22-24,27 ม.ค. 63  - ติวเขม้ขน้นกัเรียน ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ กลุ่มบริหารวิชาการ
 - ติวเขม้ขน้นกัเรียน ม.3 (เฉพาะนกัเรียนกลุ่มอ่อน) ณ หอ้งโสตฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

สัปดาห์ที ่17
27 ม.ค. -2 ก.พ. 63

อ. 28-31 ม.ค. 63  - ติวเขม้ขน้นกัเรียน ม.3  ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ กลุ่มบริหารวิชาการ
 - ติวเขม้ขน้นกัเรียน ม.6 (เฉพาะนกัเรียนกลุ่มอ่อน) ณ หอ้งโสตฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.29-31 ม.ค. 63  -  เขา้ค่ายพกัแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นกัเรียน ม.2 วิชาการ,กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ศ. 31 ม.ค. 63  - Japanese One Day Trip สาระฯญ่ีปุ่ น
ส.1-2 ก.พ. 63  - สอบ O-NET ม.3 กลุ่มบริหารวิชาการ
สัปดาห์ที ่18

3 ก.พ. -9 ก.พ. 63

ศ. 7 ก.พ. 63  - ปัจฉิมนิเทศนกัเรียน ม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - วนัสุดทา้ยการเรียนเรียนเสริมศกัยภาพนกัเรียน หอ้งเรียนพิเศษ วิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

สัปดาห์ที ่19

10 ก.พ. -16 ก.พ. 63

จ.10 ก.พ. 63  - หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
ศ.14 ก.พ. 63  -  กิจกรรม Big Cleaning Day งานหอ้งเรียนสีเขียว และส่ิงแวดลอ้ม

สัปดาห์ที ่20
17 ก.พ.-23 ก.พ. 63

จ.17-21 ก.พ. 63  - สอบปลายภาค 2/2562 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล

ส.22-26 ก.พ. 63  - รับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1,ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ English Program วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

     วิทย-์คณิต และภาษาญ่ีปุ่ น (ม.4) ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต



หนา้ที ่5

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563

สัปดาห์ที ่21
24 ก.พ. -1 ม.ีค. 63

จ. 24  ก.พ. 63  - เขา้ค่ายพกัแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นกัเรียนชั้น ม.1 วิชาการ,กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563

ส. 29 ก.พ-1 มี.ค. 63  - สอบ O-NET ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ
สัปดาห์ที ่22

2 ม.ีค. -8 ม.ีค. 63

จ.9-11 มี.ค. 63  - อบรมสภานกัเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส.7 มี.ค. 63  - สอบแข่งขนัเพ่ือเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.1 หอ้งเรียนพิเศษ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    English Program และวิทย-์คณิต  ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

อา. 8 มี.ค.63  - สอบแข่งขนัเพ่ือเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.4  หอ้งเรียนพิเศษ  วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    English Program วิทย-์คณิต และภาษาญ่ีปุ่ น ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

สัปดาห์ที ่23

9 ม.ีค.-15 ม.ีค. 63

พ.11 มี.ค.63  - ประกาศผลและรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.1ท่ีสอบเขา้ได ้ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    ประเภทหอ้งเรียนพิเศษ English Program และ วิทย-์คณิต  ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

พฤ.12 มี.ค.63  - ประกาศผลและรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.4 ท่ีสอบเขา้ได้ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    ประเภทหอ้งเรียนพิเศษ English Program  วิทย-์คณิต และญ่ีปุ่ น ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

ส.14-15 มี.ค.63  - สอบ 9 วิชาสามญั นกัเรียนชั้น ม.6 (สอบตามตารางท่ีเลือก) นกัเรียน ม.6 ทุกคน
สัปดาห์ที ่24

16 ม.ีค.-22 ม.ีค. 63

จ.16-27 มี.ค. 63  - อบรมทกัษะภาษาองักฤษ ม.2-3(CU-SSEPT) และ ม.5-6 (CU-TEP) โครงการ EP,วิชาการ
จ.16 มี.ค-3 เม.ย.63  - เรียนทกัษะเฉพาะทางนกัเรียน EP ม.2-3 โครงการ EP,วิชาการ
จ.16 มี.ค-3 เม.ย.63  - อบรมทกัษะภาษาองักฤษ (Intensive Course) นกัเรียน ม.1และม.4 โครงการ EP,วิชาการ

    โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 1)
อ.17 มี.ค. 63  - มอบตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.1ท่ีสอบเขา้ศึกษาต่อได ้ประเภท วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

   หอ้งเรียนพิเศษ English Program  และวิทย-์คณิต ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

พ.18 มี.ค. 63  - มอบตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.4 ท่ีสอบเขา้ศึกษาต่อได ้ประเภท วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    หอ้งเรียนพิเศษ English Program  วิทย-์คณิต และญ่ีปุ่ น ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

พฤ.19-20 มี.ค.63  - ค่ายปัจฉิมนิเทศนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต ม.3,ม.6 ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

ส.21-22 มี.ค. 63  - รับสมคัรนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

ส. 21-25 มี.ค. 63  - รับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบั ม.1,ม.4  ประเภทหอ้งเรียนปกติ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ปีการศึกษา 2563 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

สัปดาห์ที ่25
23 ม.ีค.-29 ม.ีค. 63

อ.24 มี.ค. 63  - สอบคดัเลือกนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4   ปีการศึกษา 2563 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

พ.25-27 มี.ค. 63  - จดัท าใบ ป.พ. นกัเรียนจบการศึกษา ม.3,ม.6 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล
พ.25-27 มี.ค. 63  - ค่ายหอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต



หนา้ที ่6

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563

พฤ. 26 มี.ค. 63  - ประกาศผลสอบและรายงานตวั นกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ปีการศึกษา 2563 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

 - ประกาศผลสอบ O-NET นกัเรียนชั้น ม.3 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล

ศ.27 มี.ค.63  - ประกาศผลสอบ O-NET นกัเรียนชั้น ม.6 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล

ส. 28 มี.ค.63  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.1 หอ้งเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

อา. 29 มี.ค. 63  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.4 หอ้งเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

สัปดาห์ที ่26
30 ม.ีค. -5 เม.ย.63

พ.1-10 เม.ย. 63  - เรียนซ ้าภาคฤดูร้อน วิชาการ,ทะเบียนวดัผล
พ.1 เม.ย. 63  - ประกาศผลสอบ และรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.1 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ประเภทหอ้งเรียนปกติ และเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2563 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

ศ.3 เม.ย. 63  - ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามญั นกัเรียนชั้น ม.6 นกัเรียน ม.6 ทุกคน

ศ 3 เม.ย. 63  - พิธีแจกประกาศนียบตัรนกัเรียนท่ีจบการศึกษา ม.3,ม.6 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล
ส. 4 เม.ย. 63  - ประกาศผลสอบ และรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.4 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ประเภทหอ้งเรียนปกติและเง่ือนไขพิเศษ  ปีการศึกษา 2563 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

สัปดาห์ที ่27
6  เม.ย.-12 เม.ย. 63

จ. 6  เม.ย. 63  - หยดุวนัจกัรี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
จ. 6 เม.ย. 63  - มอบตวันกัเรียน ม.1 หอ้งเรียนปกติ (ทุกประเภท)  ปีการศึกษา 2563 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

งานวดัผล

อ. 7 เม.ย. 63  - มอบตวันกัเรียน ม.4 หอ้งเรียนปกติ (ทุกประเภท)  ปีการศึกษา 2563 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

งานวดัผล

     สัปดาห์ที ่28

13 เม.ย.-19 เม.ย. 63

จ.13-15 เม.ย 63  - หยดุวนัสงกรานต ์ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
     สัปดาห์ที ่29

20 เม.ย.-26 เม.ย. 63

จ.20-24 เม.ย. 63  - เรียนปรับพ้ืนฐานนกัเรียน ม.1.ม.4 ปีการศึกษา 2563 หอ้งเรียนปกติ วิชาการ,ทะเบียนวดัผล
 - เรียนปรับพ้ืนฐานนกัเรียน หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต 
    ม.1.ม.4 ปีการศึกษา 2563 

จ.20-24 เม.ย. 63  - อบรมทกัษะภาษาองักฤษ (Intensive Course) นกัเรียน ม.1 และม.4 โครงการ EP,วิชาการ
    ปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 2)

อา 26-30 เม.ย. 63  - กิจกรรมอบรมทกัษะภาษาองักฤษ นกัเรียนระดบัชั้น ม.5 โครงการ EP,วิชาการ
    ปีการศึกษา 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโ์ปร์

     สัปดาห์ที ่30

27 เม.ย.-3 พ.ค. 63

จ. 27 เม.ย.63  - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทย-์ คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์ คณิต



หนา้ที ่7

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563

     สัปดาห์ที ่31

4 พ.ค.-10 พ.ค. 63  - หยดุวนัพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั (รอหมายก าหนดการ)
จ. 4 พ.ค. 63  - หยดุวนัฉตัรมงคล ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พ. 6 พ.ค. 63  - หยดุวนัวิสาขบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พฤ.7 พ.ค. 63  - ปฐมนิเทศนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศ. 8 พ.ค. 63  - ปฐมนิเทศนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล

อา. 10-15 พ.ค.63  - กิจกรรมแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม ณ เมืองซบัโปโร ประเทศ ญ่ีปุ่ น สาระฯญ่ีปุ่ น,และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
     สัปดาห์ที ่32

11 พ.ค.-17 พ.ค. 63
จ.11-13 พ.ค. 63  - ค่ายคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พฤ.14 พ.ค. 63  - เปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

     สัปดาห์ที ่33

18 พ.ค.-24 พ.ค. 63
จ. 18 พ.ค. 63  - ค่ายคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พฤ. 21 พ.ค. 63  - กิจกรรมมอบต าแหน่งสภานกัเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

     สัปดาห์ที ่34

25 พ.ค.-31 พ.ค. 63
พฤ. 28 พ.ค. 63  - กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก กลุ่มบริหารงานบุคคล

 * หมายเหตุ อาจมีการแปล่ียนแปลงวนัเวลาไดต้ามความเหมาะสม งานนโยบายและแผน


