หน ้าที่ 1

ข้ อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

วัน-เดือน-ปี
สัปดาห์ ที่ 1

โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปฏิทินปฏิบตั ิงาน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
รายการปฏิบตั ิงาน
ผูร้ ับผิดชอบ

15 ต.ค. - 21 ต.ค. 61
จ.15 ต.ค. 61
- หยุดชดเฉยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

หมายเหตุ

ทุกกลุ่มบริ หาร

ภูมิพลอดุลยเดช
สัปดาห์ ที่ 2
22 ต.ค. - 28 ต.ค. 61
อ. 23 ต.ค. 61
- หยุดเนื่ องในวันปิ ยมหาราช

ทุกกลุ่มบริ หาร

สัปดาห์ ที่ 3
29 ต.ค. - 4 พ.ย. 61
พฤ. 1 พ.ย.. 61 - เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2561
ส. 3 พ.ย. 61
- เช้า ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.2,ม,5 และรับสมุดประจาตัวนักเรี ยน

ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า (09.00 น.-12.00 น.)
- บ่าย ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.3,ม.6 และรับสมุดประจาตัวนักเรี ยน
ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า (13.00 น.-16.00 น.)
อา. 4 พ.ย. 61
- เช้า ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.1 และรับสมุดประจาตัวนักเรี ยน
ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า (09.00 น.-12.00 น.)
- บ่าย ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.4 และรับสมุดประจาตัวนักเรี ยน
ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า (13.00 น.-16.00 น.)
จ. 5 พ.ย. 61
- ประกาศผลสอบ ผ่าน-ไม่ผ่าน และสอบแก้ตวั ครั้งที1่
ของภาคเรี ยนที่ 1/2561
จ.5 ก.ย.61-11 ม.ค.62 - กิจกรรมโครงการนักเรี ยนสู่ มืออาชีพ
จ.5 -21 พ.ย. 61 - กิจกรรมกีฬาสี "เฟื่ องฟ้ าเกมส์ ครั้งที่ 24" (รอบคัดเลือก)
อ. 6 พ.ย. 61
- นักเรี ยน ม.2,3,5,6 เริ่ มติวเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสอบ

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ,บริ หารบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

ทะเบียนวัดผล,งานสารบรรณ
วิชาการ,บริ หารบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

ทะเบียนวัดผล,งานสารบรรณ
วิชาการ,บริ หารบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

ทะเบียนวัดผล,งานสารบรรณ
วิชาการ,บริ หารบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

ทะเบียนวัดผล,งานสารบรรณ
วิชาการ,ทะเบียนวัดผล
งานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพละศึกษา
งานทะเบียนวัดผล

O-NET,GAT,PAT (คาบชุมนุม)

สัปดาห์ ที่ 4
5 พ.ย. - 11 พ.ย. 61
ส.10 พ.ย.61
- นักเรี ยนโครงการ EP ชั้น ม.1-ม.3 สอบวัดระดับความรู้ทกั ษะ

โครงการ EP

ทางภาษาอังกฤษ (CU-SSEPT)
สัปดาห์ ที่ 5
12 พ.ย.-18 พ.ย. 61
พ.14-17 พ.ย.61 - ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ครั้งที่ 68
ทางด้าน ทัศนศิลปฺ นาฎศิลป์ ดนตรี ไทย และดนตรี สากล

กลุ่มสาระฯศิลปะ

หน ้าที่ 2

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ

ผูร้ ับผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

พฤ 15 พ.ย.61

ศ. 16 พ.ย. 61

- โรงเรี ยน น.ต.อ.น. เป็ นเจ้าภาพ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ครั้งที่ 68
(สนามแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุ ง) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า และห้องโสตฯ
- โรงเรี ยน น.ต.อ.น. เป็ นเจ้าภาพ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ครั้งที่ 68
(สนามแข่งขันเครื่ องบินพลังยาง)

กลุ่มสาระฯศิลปะ,และคณะกรรมการ

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสคร์ ,
และคณะกรรมการ

สัปดาห์ ที่ 6
19 พ.ย. - 25 พ.ย. 61
พ.21 พ.ย.61
- พิจารณานักเรี ยนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4

โครงการ English Program ปี การศึกษา 2562
พฤ. 22 พ.ย. 61 - กิจกรรมตลาดนัดโครงงานอาชีพ งานธุ รกิจ
พฤ. 22-23 พ.ย. 61 - กิจกรรมกีฬาสี "เฟื่ องฟ้ าเกมส์ ครั้งที่ 24"(รอบชิงชนะเลิศ)

วิชาการ,โครงการ EP
กลุ่มสาระฯการงานฯ
กลุ่มบริ หารงานบุคคล,
กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาฯ

สัปดาห์ ที่ 7
26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
อ. 27 พ.ย. 61
- แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนระดับชั้น ม.1

- กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธี รราชเจ้า
พ. 28 พ.ย. 61
- แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนระดับชั้น ม.4
- ประกาศผลนักเรี ยนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4
โครงการ English Program ปี การศึกษา 2562
พฤ. 29 พ.ย. 61 - สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี -โท-เอก ประจาปี การศึกษา 2561
พฤ.29-30 พ.ย. 61 - อบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การเฝ้ าระวังนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงโรคซึ มเศร้า"
ส.1 ธ.ค. 61
- เข้าค่ายพักแรม ลูกเสื อ-เนตรนารี นักเรี ยนชั้น ม.1
สัปดาห์ ที่ 8
3 ธ.ค - 9 ธ.ค. 61
จ.3 ธ.ค.-8 ก.พ.62 - เรี ยนเสริ มศักยภาพ นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ (ตอนเย็น)
อ. 4 ธ.ค. 61
- กิจกรรมวันพ่อแห่ง ร.ร. นวมินทร์ ฯเตรี ยมน้อมฯ
พ. 5 ธ.ค. 61 - หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วิชาการ,โครงการ EP
วิชาการ,โครงการ EP
กลุ่มบริ หารงานบุคคล,งานแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

- ประชุมผูป้ กครอง นักเรี ยน ม.3 นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

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

10 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 61
จ. 10 ธ.ค. 61
- หยุดเนื่ องในวันรัฐธรรมนูญ
อ. 11-14 ธ.ค. 61 - กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล สหวิทยาเขตเบญจบูรพา ครั้งที่ 3
อ. 11-14 ธ.ค. 61 - รับสมัครโควตานักเรี ยน ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพละศึกษา
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ

ศ. 7 ธ.ค. 61
สัปดาห์ ที่ 9

พ. 12-14 ธ.ค. 61

ปี การศึกษา 2562
- กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด

งานห้องสมุด

หน ้าที่ 3

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ

ผูร้ ับผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ศ. 14 ธ.ค. 61

- ลงทะเบียนนักเรี ยนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 (ครั้งที่1)
โครงการ English Program ปี การศึกษา 2562

วิชาการ,โครงการ EP

สัปดาห์ ที่ 10
17 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 61
จ. 17 ธ.ค. 61
- จ่ายเงินให้นกั เรี ยน และ/ หรื อผูป้ กครอง ตามนโยบายการสนับสนุน
อ. 18 ธ.ค. 61
พ.19 ธ.ค.61
พฤ.20 ธ.ค. 61
ศ. 21 ธ.ค. 61

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (นักเรี ยน ม.1 และ ม.4 )
- กิจกรรมวันคริ สค์มาส
- จ่ายเงินให้นกั เรี ยน และ/ หรื อผูป้ กครอง ตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (นักเรี ยน ม.2 และ ม.5 )
- จ่ายเงินให้นกั เรี ยน และ/ หรื อผูป้ กครอง ตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (นักเรี ยน ม.3 และ ม.6 )
- ประกาศผลนักเรี ยนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯปี การศึกษา 2562

กลุ่มบริ การงบประมาณ,งานการเงิน
,คณะกรรมการจ่ายเงิน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริ การงบประมาณ,งานการเงิน
,คณะกรรมการจ่ายเงิน
กลุ่มบริ การงบประมาณ,งานการเงิน
,คณะกรรมการจ่ายเงิน
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

สัปดาห์ ที่ 11
24 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 61
จ.24-28 ธ.ค.61

- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

พ. 26 ธ.ค.-1 ม.ค.62 - กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม และกิจกรรมวิชาการ
ณ ประเทศเกาหลีใต้
จ.31 ธ.ค. 61 - หยุดวันสิ้นปี 2561
สัปดาห์ ที่ 12
1 ม.ค.-6 ม.ค. 62
อ.1 ม.ค.62
- หยุดวันขึ้นปี ใหม่
พฤ. 3 ม.ค.62 - กิจกรรมทาบุญวันขึ้นปี ใหม่
อา. 6 ม.ค. 62 - PRE-EP NTUN M.1 2019
- EP Open House 2019
สัปดาห์ ที่ 13
7 ม.ค.-13 ม.ค. 62
จ.7-11 ม.ค.62 - กิจกรรม "NTUN STREET BASKETBALL 2019"
จ.7-13 ม.ค.62 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิ ตศาสคร์
อ. 8 ม.ค. 62
- Pre Camp ขายของและรับบริ จาค (ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน)
อ.8-13 ม.ค. 62 - อบรมพัฒนาครู โปรแกรม Office 365
พ.9 ม.ค. 62
- กิจกรรมการแข่งขันสารานุกรมไทย นักเรี ยนระดับชั้น ม.ต้น
พฤ. 10 ม.ค. 62 - กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562
- กิจกรรมการแข่งขันสารานุกรมไทย นักเรี ยนระดับชั้น ม.ปลาย
ศ. 11 ม.ค. 62 - กิจกรรมงานวันเด็ก
- กิจกรรมวันชื่ นชมรางวัลเกียรติยศ น.ต.อ.น.
อา 13 ม.ค. 62 - ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.3 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ

วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน

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

กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระฯคณิ ตศาสตร์
งานเกษตร
งานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯภาษาไมย
วิชาการ,งานแนะแนว
กลุ่มสาระฯภาษาไมย
กลุ่มบริ หารงานบุคคล
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ,งานแนะแนว

หน ้าที่ 4

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

สัปดาห์ ที่ 14
14 ม.ค.- 20 ม.ค. 62
จ.14 ม.ค. 62 - ประกาศผลสอบ PRE-EP NTUN M.1 2019
จ.14-16 ม.ค.62 - นักเรี ยน ม.3 ยืน่ ใบสมัคร โควต้า เข้าศึกษาต่อ ม.4
จ.14-20 ม.ค.62 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิ ตศาสคร์
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และประกวดโปสเตอร์รณรงค์
พ. 16 ม.ค. 62 - หยุดวันครู
- English Day trip M.1-M.4 ปี การศึกษา 2561
พ.16 -19 ม.ค.62 - ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
พฤ.17-18 ม.ค.62 - EP Exhibition 2018
ศ. 18 ม.ค. 62 - กิจกรรมกินดีมีสุข (นักเรี ยนระดับชั้น ม.4ทุกคน)
ศ.18-23 ม.ค. 62 - ต้อนรับคณะครู และนักเรี ยน แลกเปลี่ ยนศึกษาดูงาน
จากประเทศเกาหลีใต้
อา 20 ม.ค. 62 - สอบ Pre ม.1 Open House นิ ทรรศการการสอบเข้า ม.1
ปี การศึกษา 2562 ณ หอประชุม ๑๐๐ปี สมเด็จย่า
สัปดาห์ ที่ 15
21 ม.ค.- 27 ม.ค. 62
พ. 23 ม.ค. 62 - ประกาศผลสอบ Pre ม.1
พ.23,24,25,28 ม.ค.62 - ติวเข้มข้นนักเรี ยนชั้น ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
ศ. 25 ม.ค. 62 - กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน(ภายใน) ณ ห้อง 1606,1704
ศ. 25 ม.ค. 62

- กิจกรรม One Day Trip

ส. 26 ม.ค. 62
สัปดาห์ ที่ 16

- วันสถาปนาโรงเรี ยนครบรอบ 26 ปี น.ต.อ.น.

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

วิชาการ,โครงการ EP
กลุ่มสาระฯคณิ ตศาสตร์
งานคอมพิวเตอร์
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
โครงการ EP
งานเกษตร
โครงการ EP
กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,
สาระฯเกาหลี
วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล
วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,
สาระฯจีน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,
สาระฯญี่ปุ่น
สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ

28 ม.ค. -3 ก.พ. 62

- ติวเข้มข้นนักเรี ยนชั้น ม.3 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
พฤ.31ม.ค.-2 ก.พ.62 - เข้าค่ายพักแรม ลูกเสื อ-เนตรนารี นักเรี ยน ม.2
ส.2-3 ก.พ. 62
- สอบ O-NET นักเรี ยนชั้น ม.3
สัปดาห์ ที่ 17

อ.29,30,31,ม.ค,1ก.พ.62

4 ก.พ. -10 ก.พ. 62
อ. 5 ก.พ. 62
- กิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุ ษจีน ณ ลานรวมใจ
อ.5-9 ก.พ. 62
ศ. 8 ก.พ. 62
อา. 10 ก.พ. 62

วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,
สาระฯจีน
หน. นศท.

และหอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
- นศท.ชั้นปี ที2่ ,3 ฝึ กภาคสนาม ประจาปี การศึกษา 2561
ณ ค่ายฝึ ก นศท เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
- ปั จฉิ มนิเทศ นักเรี ยน ม.3,ม.6
กลุ่มบริ หารงานบุคคล
- กิจกรรม "เดินการกุศลและวอล์ค แรลลี่ 26 ปี นวมินทร์ ฯเตรี ยมน้อมฯ" สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ

หน ้าที่ 5

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

สัปดาห์ ที่ 18
11 ก.พ.-17 ก.พ.62

- * เดิม สอบปลายภาค 13,14,15,18,20 ก.พ. 62

วิชาการ,ทะเบียนวัดผล

สัปดาห์ ที่ 19
18 ก.พ.-24 ก.พ. 62
พฤ.21-22 ก.พ.62

- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

อ.19 ก.พ..62
ส.23-27 ก.พ.62

- หยุดวันมาฆบูชา
- รับสมัครนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ
และโครงการ English Program ปี การศึกษา 2562

วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯคณิ ตฯ
โครงการ EP

สัปดาห์ ที่ 20
25 ก.พ. -3 มี.ค. 62
จ. 25-27 ก.พ. 62
ส.2-3 มี.ค.62

- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
- สอบ O-NET นักเรี ยนชั้น ม.6 ณ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล
วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล

สัปดาห์ ที่ 21
4 มี.ค. -10 มี.ค. 62
ส.9 มี.ค.62
- สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์-คณิ ตฯ
อา.10 มี.ค.62

และ โครงการ English Program ปี การศึกษา 2562
- สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์-คณิ ตฯ
และ โครงการ English Program ปี การศึกษา 2562

สัปดาห์ ที่ 22
11 มี.ค.-17 มี.ค. 62
พ.13 มี.ค. 62
- ประกาศผลและรายงานตัวนักเรี ยนระดับชั้น ม.1ที่สอบเข้าได้
พฤ.14 มี.ค. 62
พ.13-15 มี.ค. 62
พ.13-15 มี.ค. 62
ส.16-17 มี.ค.62
ส.16 มี.ค. 62
อา.17 มี.ค. 62

ประเภทห้องเรี ยนพิเศษวิทย์-คณิ ตฯ และโครงการ English Program
- ประกาศผลและรายงานตัวนักเรี ยนระดับชั้น ม.4 ที่สอบเข้าได้
ประเภท ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์-คณิ ตฯ และโครงการ English Program
- ค่ายวิทย์ฯ-คณิ ตฯ ม.ปลาย นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ
- กิจกรรมเข้าค่ายอบรมนักเรี ยนผูน้ า
- สอบ 9 วิชาสามัญ นักเรี ยนชั้น ม.6 (สอบตามตารางที่เลือก)
- มอบตัวนักเรี ยนระดับชั้น ม.1ที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ ประเภท
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์-คณิ ตฯ และโครงการ English Program
- มอบตัวนักเรี ยนระดับชั้น ม.4 ที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ ประเภท
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์-คณิ ตฯ และโครงการ English Program

วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯคณิ ตฯ
โครงการ EP
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯคณิ ตฯ
โครงการ EP

วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯคณิ ตฯ
โครงการ EP
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯคณิ ตฯ
โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ
กลุ่มบริ หารงานบุคคล
นักเรี ยน ม.6 ทุกคน
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯคณิ ตฯ
โครงการ EP
วิชาการ,ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯคณิ ตฯ
โครงการ EP

สัปดาห์ ที่ 23
18 มี.ค.-24 มี.ค. 62
จ. 18 มี.ค.- 5 เม.ย 62 - เรี ยนปรับพื้นฐาน (Intensive Course) นักเรี ยน ม.1,ม.4

โครงการ English Program ปี การศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
พฤ.21-22 มี.ค. 62 - ค่ายปั จฉิ มนิ เทศ ม.3,ม.6 นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

โครงการ EP
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

หน ้าที่ 6

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

ส.23-24 มี.ค. 62

- รับสมัครนักเรี ยนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 ปี การศึกษา 2562

ส. 23-27 มี.ค. 62

- รับสมัครนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1,ม.4 ห้องเรี ยนปกติ
และเงื่อนไขพิเศษ ปี การศึกษา 2562
- รับสมัครนักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การ (จับฉลากเข้าศึกษาต่อ ม.1)

หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
งานวัดผล,คณะกรรมการรับนักเรี ยน
วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
งานวัดผล,คณะกรรมการรับนักเรี ยน
ผูร้ ับผิดชอบ

สัปดาห์ ที่ 24
25 มี.ค.-31 มี.ค. 62
จ. 25 มี.ค. 62
- สอบคัดเลือกนักเรี ยนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 ปี การศึกษา 2562

อ. 26 มี.ค.62
พ. 27 มี.ค. 62
พ. 27 มี.ค. 62
ส. 30 มี.ค.62
อา. 31 มี.ค. 62

วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
งานวัดผล,คณะกรรมการรับนักเรี ยน
- ประกาศผลสอบ O-NET นักเรี ยนชั้น ม.3
วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล
- กีฬาครู สหวิทยาเขตเบญจบูรพา ครั้งที่ 15 ณ รร. ต.อ.น.
กลุ่มบริ หารงานบุคคล,
กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพละศึกษา
- ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรี ยนความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
ปี การศึกษา 2562
งานวัดผล,คณะกรรมการรับนักเรี ยน
- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรี ยนปกติและเงื่อนไขพิเศษ วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
ปี การศึกษา 2562
งานวัดผล,คณะกรรมการรับนักเรี ยน
- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรี ยนปกติและเงื่อนไขพิเศษ วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
ปี การศึกษา 2562
งานวัดผล,คณะกรรมการรับนักเรี ยน
- ประกาศผลสอบ O-NET นักเรี ยนชั้น ม.6
วิชาการ,งานทะเบียนวัดผล

สัปดาห์ ที่ 25
1 เม.ย. -7 เม.ย.62

จ.1 เม.ย. 62
พ.3 เม.ย. 62
พฤ.4 เม.ย. 62

ศ.5 เม.ย. 62
ส. 6 เม.ย. 62

- ประกาศผลสอบ GAT/PAT นักเรี ยนชั้น ม.6
- ประกาศผลสอบ และรายงานตัวนักเรี ยนระดับชั้น ม.1 ห้องเรี ยนปกติ
และเงื่อนไขพิเศษ ปี การศึกษา 2562
- จับสลากพร้อมประกาศผล และรายงานตัวนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อ ม.1
(ในเขตพื้นที่บริ การ) ปี การศึกษา 2562
- ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ นักเรี ยนชั้น ม.6
- ประกาศผลสอบ และรายงานตัวนักเรี ยนระดับชั้น ม.4 ห้องเรี ยนปกติ
และเงื่ อนไขพิเศษ ปี การศึกษา 2562

นักเรี ยน ม.6 ทุกคน
วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
งานวัดผล,คณะกรรมการรับนักเรี ยน
วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
งานวัดผล,คณะกรรมการรับนักเรี ยน
นักเรี ยน ม.6 ทุกคน
วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
งานวัดผล,คณะกรรมการรับนักเรี ยน

สัปดาห์ ที่ 26
8 เม.ย.-14 เม.ย. 62
จ. 8 เม.ย. 62
- หยุดชดเชยวันจักรี
จ. 8 เม.ย. 62
- มอบตัวนักเรี ยน ม.1 ห้องเรี ยนปกติ (ทุกประเภท) ปี การศึกษา 2562
อ. 9 เม.ย. 62

- มอบตัวนักเรี ยน ม.4 ห้องเรี ยนปกติ (ทุกประเภท) ปี การศึกษา 2562

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
งานวัดผล
วิชาการ,งานรับนักเรี ยน,งานทะเบียน
งานวัดผล

หน ้าที่ 7

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

สัปดาห์ ที่ 27
15 เม.ย.-21 เม.ย. 62

จ.15-16 เม.ย 62

- หยุดวันสงกรานต์

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน

สัปดาห์ ที่ 28
22 เม.ย.-28 เม.ย. 62
จ.22-26 เม.ย.62 - เรี ยนปรับพื้นฐาน นักเรี ยน ม.1,ม.4 (ห้องเรี ยนปกติ)
จ.22 เม.ย.-2พ.ค.62 - เรี ยนปรับพื้นฐาน (Intensive Course) นักเรี ยน ม.1,ม.4

โครงการ English Program ปี การศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
อา.28 เม.ย.-2พ.ค.62 - กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิ งคโปร์
สัปดาห์ ที่ 29

วิชาการ,งานทะเบียนวัดปล
โครงการ EP
โครงการ EP

29 เม.ย.-5 พ.ค. 62

จ.29 เม.ย.-5 พ.ค. 62 - เรี ยนปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4
- เรี ยนเสริ มศักยภาพ ม.2,ม.3,ม.5,ม.6
สัปดาห์ ที่ 30
6 พ.ค.-12 พ.ค. 62
จ.6 พ.ค. 62
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก ม.1-ม.6
นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ
อ. 7 พ.ค. 62
- ปฐมนิเทศนักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ ม.1,ม.4
พ.15 พ.ค.62 - เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2562

* หมายเหตุ อาจมีการแปลี่ ยนแปลงวันเวลาได้ตามความเหมาะสม

ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

งานนโยบายและแผน

