
หนา้ที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ที ่1

30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63

จ. 30 พ.ย. 63  - เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ.1-18 ธ.ค. 63  - กิจกรรมกีฬาสี "เฟ่ืองฟ้าเกมส์ คร้ังท่ี 26" (รอบคดัเลือก) กลุ่มบริหารงานบุคคล,

    และ ลดเวลาคาบเรียน เหลือคาบละ 45 นาที (แผนการเรียนท่ี 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
พ.2 ธ.ค.-10 มี.ค.63  - สอนเสริมเพ่ิมศกัยภาพและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน งานยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

    นกัเรียนชั้น ม.2,3,5,6 (คาบชุมนุม)
พฤ.3 ธ.ค. 63  - พิธีมอบธงประธานนกัเรียน และประธานคณะสี กลุ่มบริหารงานบุคคล

    พร้อมประดบัเขม็สภานกัเรียน 
ศ.4 ธ.ค. 63  - กิจกรรมงานวนัพอ่แห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส. 5 ธ.ค. 63  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,ม.5  และรับสมุดประจ าตวันกัเรียน ทกุกลุ่มบริหาร,ทะเบียนวดัผล

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ (09.00 น.-12.00 น.) คุณครูทุกท่าน
 - บ่าย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3,ม.6 และรับสมุดประจ าตวันกัเรียน ทกุกลุ่มบริหาร,ทะเบียนวดัผล

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ (13.00 น.-16.00 น.) คุณครูทุกท่าน
อา. 6 ธ.ค. 63  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน  ม.1 และรับสมุดประจ าตวันกัเรียน ทกุกลุ่มบริหาร,ทะเบียนวดัผล

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่  (09.00 น.-12.00 น.) คุณครูทุกท่าน
 - บ่าย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.4 และรับสมุดประจ าตวันกัเรียน ทกุกลุ่มบริหาร,ทะเบียนวดัผล

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่  (13.00 น.-16.00 น.) คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่2     

7 ธ.ค.-13 ธ.ค. 63

พฤ. 10 ธ.ค. 63  - หยดุวนัรัฐธรรมนูญ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
ศ. 11 ธ.ค. 63  - หยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

    ชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร
ศ.11-25 ธ.ค. 63  - นกัเรียน ม.6 เร่ิมสมคัรสอบ 9 วิชาสามญั นกัเรียน ม.6

สัปดาห์ที ่3
14 ธ.ค - 20 ธ.ค. 63

จ.14ธ.ค.63-21ก.พ.64  - กิจกรรมหอ้งเรียนสะอาดลดการใชพ้ลงังาน กลุ่มบริหารทัว่ไป,งานโรงเรียนสีเขียว

พ.16 ธ.ค. 63  - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล คร้ังท่ี 1/2563 โครงการ JIP
พฤ.17-18 ธ.ค. 63  - กิจกรรมกีฬาสี "เฟ่ืองฟ้าเกมส์ คร้ังท่ี 26" (รอบชิงชนะเลิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล,

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ข้อมูล ณ วนัที ่12 ม.ีค 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้
ปฏิทินปฏิบติังาน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563

เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2563   วนัจนัทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2563



หนา้ที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ

อา.20 ธ.ค. 63  - นกัเรียนโครงการ EP ทดสอบวดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ(CU-TEP) โครงการ EP
สัปดาห์ที ่4

21 ธ.ค. - 27 ธ.ค.63

จ.21-25 ธ.ค.  63  - กิจกรรมการประกวด NTUN ART AND MUSIC AWARD 2020 (รอบคดัเลือก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
พ.23 ธ.ค. 63  - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล คร้ังท่ี 2/2563 โครงการ JIP
พฤ.24 ธ.ค. 63  - นกัเรียนโครงการ EP สอบธรรมศึกษา โครงการ EP
พฤ.24 ธ.ค. 63   - พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนว
ศ. 25 ธ.ค. 63  - กิจกรรมวนัคริสตม์าส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ส. 26 ธ.ค. 63  - กิจกรรมการอยูค่่ายพกัแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นกัเรียน ม.1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
อา. 27 ธ.ค. 63  - กิจกรรมการอยูค่่ายพกัแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นกัเรียน ม.2 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

สัปดาห์ที ่5
28 ธ.ค.63-3 ม.ค.64

พฤ.31 ธ.ค.- 1 ม.ค.64  - หยดุวนัส้ินปีและวนัข้ึนปีใหม่ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่6

4 ม.ค.-10 ม.ค.64

จ.4 ม.ค. 64  - กิจกรรมท าบุญตกับาตรวนัข้ึนปีใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
พ.6 ม.ค. 64  - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล คร้ังท่ี 3/2563 โครงการ JIP
ศ.8 ม.ค. 64  - กิจกรรมงานวนัเด็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล

 - กิจกรรมงานวนัช่ืนชมรางวลัเกียรติยศ น.ต.อ.น. ปี 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศ.8 ม.ค. 64  - ประกาศรับสมคัร (โควตา) นกัเรียน ม.3 ศึกษาต่อ ม.4  วิชาการ, โครงการ EP

    โครงการ English Programปีการศึกษา 2564
ส. 9 ม.ค. 64  - ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 เพ่ือช้ีแจงแนวทางการศึกษาต่อ งานแนะแนว
สัปดาห์ที ่7

11 ม.ค.-17 ม.ค.64

จ. 11 ม.ค. 64  - กิจกรรมบริจาคโลหิต กลุ่มบริหารทัว่ไป,งานอนามยั
 - กิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหาสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน(ม.ตน้) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    ณ หอ้งโสตทศันศึกษา (15.30-16.30 น.)

อ.12 ม.ค.64  - กิจกรรมเปิดโลกกวา้งทางการศึกษา นกัเรียน ม.3,ม.6 งานแนะแนว
    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่
 -  กิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหาสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน(ม.ปลาย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ณ หอ้งโสตทศันศึกษา (15.30-16.30 น.)

พ.13 ม.ค. 64  - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล คร้ังท่ี 4/2563 โครงการ JIP

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 มี.ค 2564
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ศ.15 ม.ค. 64  - นกัเรียน ม.3 เดิมยืน่ความจ านง ศึกษาต่อ ม.4 (ประเภทโควตา) วิชาการ, โครงการ EP
    โครงการ English Programปีการศึกษา 2564

ศ.15 ม.ค. 64  - กิจกรรมการประกวด NTUN ART AND MUSIC AWARD 2020 (รอบชิงชนะเลิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สัปดาห์ที ่8
18 ม.ค.-24 ม.ค.64

จ.18-22 ม.ค. 64   - สอบกลางภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
อ.19 ม.ค. 64  - คณะกรรมการพิจารณานกัเรียนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 วิชาการ, โครงการ EP

    โครงการ English Program  ปีการศึกษา 2564
ศ.22 ม.ค. 64  - ประกาศผลนกัเรียนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 วิชาการ, โครงการ EP

    โครงการ English Program  ปีการศึกษา 2564
อา.24 ม.ค. 64  - กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากร STEM Education หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯและคณิตฯ

สัปดาห์ที ่9
25 ม.ค.-31 ม.ค.64

27-29 ม.ค. 64  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษาเกาหลี กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
,สาระฯเกาหลี

ศ.29-30 ม.ค.64   - กิจกรรม JIP Study Tour โครงการ JIP,สาระฯญ่ีปุ่ น
ส. 30 ม.ค. 64  - กิจกรรมค่าย STEM ม.ตน้ นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯและคณิตฯ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯและคณิตฯ
สัปดาห์ที ่10

1 ก.พ.-7 ก.พ. 64

จ.1-5 ก.พ. 64  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษาจีน (ภายใน ) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    "ศึกประลองยทุธตรุษจีน คร้ังท่ี 3" ,สาระฯจีน

จ.1-5 ก.พ. 64  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จ.1 ก.พ. 64  - นกัเรียนโควตา ม.4โครงการ EP ลงทะเบียนยืนยนัสิทธ์ิ  ปีการศึกษา 2564 โครงการ EP
พ. 3 ก.พ. 64  - กิจกรรมอบรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น นกัเรียนหอ้งเรียน JIP คร้ังท่ี 1/2563 โครงการ JIP
อา. 7 ก.พ. 64  - สอบ PRE EP NTUN  M.1/2021 ประเภทหอ้งเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ, โครงการ EP
สัปดาห์ที ่11

8 ก.พ.-14 ก.พ. 64

จ.8-12 ก.พ. 64  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศ. 12 ก.พ. 64  - กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจ าปี 2564 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

,สาระฯจีน
สัปดาห์ที ่12

15 ก.พ.-21 ก.พ. 64

จ.15 ก.พ. 64  - ประกาศผลสอบ Pre-EP M.1/2021 โครงการ EP

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 มี.ค 2564
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จ.15-21 ก.พ. 64  - กิจกรรมการประกวดส่ือนวตักรรมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ,งานพฒันาส่ือนวตักรรม
พ. 17 ก.พ. 64  - กิจกรรมอบรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น นกัเรียนหอ้งเรียน JIP คร้ังท่ี 2/2563 โครงการ JIP
ศ.19 ก.พ. 64  - กิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
อา. 21 ก.พ. 64  - สอบ Pre ม.1 ทัว่ไป วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
สัปดาห์ที ่13

22 ก.พ.-28 ก.พ. 64

พ. 24 ก.พ. 64  - ประกาศผลสอบ Pre ม.1 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
พฤ.25 ก.พ. 64  - English Day trip 2020 M.1-M3 โครงการ EP
ศ. 26 ก.พ 64  - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นกัเรียน ม.3,ม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สัปดาห์ที ่14

1 ม.ีค. -7 ม.ีค.64

พ.3-5,8 มี.ค. 64  - นกัเรียน ม.6 เขา้รับการสอนเสริมเพ่ิมความรู้เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ งานยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

    ในการสอบ O-NET/GAT/PAT และ 9 วิชาสามญั
พ.3-5,8 มี.ค. 64  - นกัเรียน ม.3 กลุ่มท่ีมีผลการเรียนท่ีตอ้งเขา้รับการพฒันาเขา้รับการ งานยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

    สอนเสริมเพ่ิมความรู้เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET
ศ. 5 มี.ค. 64  - กิจกรรม JIP Day Trip โครงการ JIP,สาระฯญ่ีปุ่ น

สัปดาห์ที ่15
8 ม.ีค. -14ม.ีค.64

อ.9-12 มี.ค. 64  - นกัเรียน ม.3 เขา้รับการสอนเสริมเพ่ิมความรู้เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ งานยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

    ในการสอบ O-NET
 - นกัเรียน ม.6 กลุ่มท่ีมีผลการเรียนท่ีตอ้งเขา้รับการพฒันาเขา้รับการ งานยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

    สอนเสริมเพ่ิมความรู้เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิในการสอบO-NET/GAT
    /PAT และ 9 วิชาสามญั

ส.13-14 มี.ค. 64  - สอบ O-NET ม.3 นกัเรียน ม.3
สัปดาห์ที ่16

15 ม.ีค. -21ม.ีค.64

จ.15-19 มี.ค  64  - สอบปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
ศ.19-23 มี.ค. 64  - รับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1,ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ English Program วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

   วิทยฯ์และคณิตฯ  และภาษาญ่ีปุ่ น (ม.4) ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิตและญ่ีปุ่ น

สัปดาห์ที ่17
22 ม.ีค. -28 ม.ีค.64

จ.22-24 มี.ค. 64  - กิจกรรมเปิดโลกทศัน์ ค่ายส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียน ม.1-ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อ.23-24 มี.ค. 64  - นกัเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT นกัเรียน ม.6
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หนา้ที ่5

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ

ส.27-28 มี.ค. 64  - นกัเรียน ม.6 สอบ O-NET นกัเรียน ม.6
จ.29-31 มี.ค. 64  - กิจกรรมค่ายอบรมสภานกัเรียน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
จ.29-30 มี.ค.64  - กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯและคณิตฯ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯและคณิตฯ
สัปดาห์ที ่18

29 ม.ีค-4 เม.ย.64

ส.3-4 เม.ย.64  - นกัเรียน ม.6 สอบ 9 วิชาสามญั นกัเรียน ม.6
ส.3 เม.ย. 64  - สอบแข่งขนัเพ่ือเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.1 หอ้งเรียนพิเศษ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    English Program และวิทยฯ์และคณิตฯ  ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

อา.4 เม.ย. 64  - สอบแข่งขนัเพ่ือเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.4  หอ้งเรียนพิเศษ  วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    English Program วิทยฯ์และคณิตฯ และภาษาญ่ีปุ่ น ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิตและญ่ีปุ่ น

สัปดาห์ที ่19
5 เม.ย.-11 เม.ย.64

จ. 5 เม.ย. 64  - ประกาศผลสอบขอ้เขียน ม.1,ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ English Program โครงการ EP
จ.5-6 เม.ย. 64  - กิจกรรมพฒันาบุคลิภาพ โครงการ EP,นกัเรียน ม.6 EP
อ. 6 เม.ย. 64  - หยดุวนัจกัรี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พ. 7 เม.ย. 64  - สอบสัมภาษณ์นกัเรียน ม.1 หอ้งเรียนพิเศษ English Program โครงการ EP
พฤ. 9 เม.ย. 64  - สอบสัมภาษณ์นกัเรียน ม.4 หอ้งเรียนพิเศษ English Program โครงการ EP
พ.7-9 เม.ย. 64  - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯและคณิตฯ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯและคณิตฯ
ศ.9 เม.ย. 64  - ประกาศผลและรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.1ท่ีสอบเขา้ได ้ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    ประเภทหอ้งเรียนพิเศษ English Program และ วิทยฯ์และคณิตฯ  ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

ศ.9 เม.ย. 64  - ประกาศผลและรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.4 ท่ีสอบเขา้ได้ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    ประเภทหอ้งเรียนพิเศษ English Program  วิทยฯ์และคณิตฯ และญ่ีปุ่ น ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิตและญ่ีปุ่ น

     สัปดาห์ที ่20

12 เม.ย.-18 เม.ย.64

จ.12-15 เม.ย. 64  - หยดุวนัสงกรานต ์ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
ส.17 เม.ย. 64  - มอบตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.1ท่ีสอบเขา้ศึกษาต่อได ้ประเภท วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

   หอ้งเรียนพิเศษ English Program  และวิทย-์คณิต ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

ส.17 เม.ย. 64  - มอบตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.4 ท่ีสอบเขา้ศึกษาต่อได ้ประเภท วิชาการ,งานรับนกัเรียน,โครงการ EP

    หอ้งเรียนพิเศษ English Program  วิทย-์คณิต และญ่ีปุ่ น ห้องเรียนพิเศษวิทย-์คณิตและญ่ีปุ่ น

     สัปดาห์ที ่21

19 เม.ย.-25 เม.ย.64

จ.19 -29 เม.ย. 64  - เรียนซ ้านกัเรียน ม.3,ม.6 ท่ีคาดวา่จะไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น วิชาการ,งานวดัผล,ครูประจ าวิชา
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หนา้ที ่6

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ

ส.24-27 เม.ย. 64  - รับสมคัรนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

พฤ.22 เม.ย. 64  - ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
ส.24-28 เม.ย. 64  - รับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบั ม.1,ม.4  ประเภทหอ้งเรียนปกติ วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ปีการศึกษา 2564 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

     สัปดาห์ที ่22

26 เม.ย-2 พ.ค. 64

อ.27 เม.ย. 64  - ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 นกัเรียน ม.6
อ.27-29 เม.ย. 64  - งานทะเบียนจดัท า ปพ.1 นกัเรียนท่ีจบ ม.3,ม.6 วิชาการ,งานทะเบียน
พฤ. 29 เม.ย. 64  - สอบคดัเลือกนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4   ปีการศึกษา 2564 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

ศ. 30 เม.ย. 64  - ประกาศผลสอบและรายงานตวั นกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ปีการศึกษา 2564 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

ส. 1 พ.ค. 64  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.1 หอ้งเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

อา. 2 พ.ค. 64  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น ม.4 หอ้งเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

     สัปดาห์ที ่23

3 พ.ค.-9 พ.ค. 64

พ. 5 พ.ค. 64  - ประกาศผลสอบ และรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.1 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ประเภทหอ้งเรียนปกติ และเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2564 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

พฤ. 6 พ.ค. 64  - ประกาศผลสอบ และรายงานตวันกัเรียนระดบัชั้น ม.4 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

    ประเภทหอ้งเรียนปกติและเง่ือนไขพิเศษ  ปีการศึกษา 2564 งานวดัผล,คณะกรรมการรับนกัเรียน

ส. 8 พ.ค. 64  - มอบตวันกัเรียน ม.1 หอ้งเรียนปกติ (ทุกประเภท)  ปีการศึกษา 2564 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

งานวดัผล

อา. 9 พ.ค .64  - มอบตวันกัเรียน ม.4 หอ้งเรียนปกติ (ทุกประเภท)  ปีการศึกษา 2564 วิชาการ,งานรับนกัเรียน,งานทะเบียน

งานวดัผล

     สัปดาห์ที ่24

10 พ.ค.-16 พ.ค. 64

     สัปดาห์ที ่25

17 พ.ค.23 พ.ค. 64

 * หมายเหตุ อาจมีการแปล่ียนแปลงวนัเวลาไดต้ามความเหมาะสม งานนโยบายและแผน
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