ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒาการ ปีการศึกษา 2559
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

พฤษภาคม 2559
ศ.13 พ.ค. 59

ประชุมครู

ฝ่ายบริหาร

ส.14 พ.ค. 59

ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 / รับชาระเงินระดม
ทรัพยากร/รับหนังสือเรียน ห้อง 1021,1022 / ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

อา.15 พ.ค. 59

ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 / รับชาระเงินระดม
ทรัพยากร/รับหนังสือเรียน ห้อง 1021,1022 / ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

จ.16 พ.ค. 59
จ.16 - ศ.27 พ.ค. 59
จ.16 - อ.31 พ.ค. 59

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับอุปกรณ์ทาความสะอาด
ประกาศรายชื่อชุมนุมทีเ่ ปิดรับสมัคร ม.1 - ม.6
สารวจความต้องการและจัดซื้อวัสดุสานักงาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

อ. 17 - ศ. 20 พ.ค.59 สัปดาห์ประชาธิปไตย
อ.17พ.ค.-10มิ.ย. 59
พฤ.19 พ.ค. 59

นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นขอใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ทาบุญเปิดภาคเรียน เนือ่ งในสัปดาห์วิสาขบูชา

งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป/ครูที่ปรึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ/กิจกรรมชุมนุม
งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
งานแนะแนว/ทีป่ รึกษา
กลุ่มสาระฯสังคม/กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ.20 พ.ค. 59

วันวิสาขบูชา
ประชุมผู้ปกครองรับทราบนโยบายและการระดมทรัพยากร ม.1 และ ม.4 / รับ กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
ส. 21 พ.ค. 59
ชาระเงินระดมทรัพยากร / ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี
งบประมาณ
รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้างานที่
จ.23 พ.ค. 59
ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร
สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
จ.23 พ.ค. - ศ.30 ก.ย. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้น
(เฉพาะม.1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
59
และ ม.4 ให้เสร็จสิ้นภายใน ก.ค.59)
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
เลือกตั้งนักเรียนหัวหน้าระดับชั้น/นักเรียนหัวหน้าคณะ/ประธานนักเรียน
ประชาธิปไตย
จ.23 - ศ.27 พ.ค. 59
ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทุกห้องเสนอแนวคิด/ประเด็นในการกาหนดหัวข้อโครงงาน
งานโครงงาน/ครูทปี่ รึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ / โครงการ EP
ประชุมผู้ปกครองโครงการ English Program M.1 - 4
ส.28 พ.ค 59
ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารอบรมความรู้สุขาภิบาลอาหาร
งานโภชนาการ/สานักงานเขตสวนหลวง
กลุ่มบริหารงานบุคคล / งานสารวัตร
ส.28 - อา. 29 พ.ค. 59 อบรมโครงการผู้นาต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข
นักเรียน / กลุ่มเพือ่ นเพือ่ เพือ่ น
จ.30 พ.ค -2 มิ.ย. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียน
กลุ่มบริหารทัว่ ไป/งานอนามัยโรงเรียน
นักเรียนทุกระดับชั้นเลือกกิจกรรมชุมนุม
กลุ่มบริหารวิชาการ/กิจกรรมชุมนุม
จ.30 พ.ค.-ศ 3 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา / กลุ่มบริหารงานบุคคล
กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกและต่อต้านการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
อ.31 พ.ค. 59
ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ
มิถุนายน 2559
นักเรียนทีม่ ีความประสงค์จะกู้ยืมเงินเพือ่ การศึกษา (กยศ.) ยื่นเรื่อง
พ.1 - พฤ. 30 มิ.ย. 59
สารวจข้อมูลผู้สมัครสอบธรรมศึกษา ปี 2559
พฤ.2 มิ.ย.59
วันเริ่มกิจกรรมทาบุญตักบาตร (ทุกวันพฤหัสบดี)
ศ.3 - ส.4 มิ.ย. 59
อบรมระบบ My-Office
ส.4 มิ.ย 59
ผู้ประกอบการร้านค้าศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประชุมโรงเรียน เวลา 14.00 น.
จ.6 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
จ.6 - ศ.10 มิ.ย.59
การนิเทศภายใน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
พฤ.9 มิ.ย. 59
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พฤ.9 - อา.12 มิ.ย.59 Intensive English Camp M.6
รายงานข้อมูลนักเรียนระบบบุคคล DMC
ศ.10 มิ.ย. 59
จัดส่งข้อมูลนักเรียน ม.1 - ม.6

งานแนะแนว
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
งานสารบรรณ
งานโภชนาการ
ฝ่ายบริหาร/ครู
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานนิเทศภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
งานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

วัน เดือน ปี
จ.13 มิ.ย.59
พฤ.16 มิ.ย. 59
จ. 20 มิ.ย. 59
จ.20 - ศ.24 มิ.ย.59

พฤ.23 - ส.25 มิ.ย.59
ศ.24 มิ.ย. 59

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พิธีไหว้ครู
พิธีมอบรางวัลครู/ พิธีมอบทุนการศึกษา
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล
สัปดาห์ภาษาไทย
สัปดาห์การประเมินโรงเรียน
ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.ปลาย
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมพัฒน์
กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์

ศ.24 - อา.26 มิ.ย. 59 ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
จ.27 มิ.ย. 59

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

จ.27 - พฤ.30 มิ.ย.59 อบรมสัมมนาพัสดุกลุ่มสาระ/งาน และผู้เกี่ยวข้อง
อ.28 มิ.ย. 59
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และหล่อเทียนพรรษา
พฤ. 30 มิ.ย. 59

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ/กรรมการวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ฝ่ายบริหาร/งานแนะแนว/มูลนิธิฯ/สมาคมฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
งานประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษ-พลศึกษา/ กลุ่มสาระฯศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้างานที่
สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
งานพัสดุ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ/สมาคมนักเรียน
เก่า ต.อ.พ.

พฤ.30มิ.ย.-ศ.1ก.ค.59 เทศน์มหาชาติ
กรกฎาคม 2559
ศ 1 ก.ค 59
ศ.1 - อา.3 ก.ค. 59
จ.4 ก.ค. 59
จ.4 – อ.5 ก.ค. 59

บริจาคโลหิตครั้งที่ 1
Intensive English Camp M.4-5
ประชุมโรงเรียน เวลา 14.00 น.
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค
บันทึกผลการเรียนระหว่างเรียนภาคเรียน ครั้งที่ 1ลงคอมพิวเตอร์ระบบ
จ.4 - ศ.18 ก.ค.59
เครือข่ายภายใน
จ.4 - จ.25 ก.ค. 59 ดนตรีในสวนศรีพฒ
ั นา
พ.6 . - พฤ. 7 ก.ค 59 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค
โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 3
พฤ.7 - ส. 9 ก.ค. 59
นักเรียนวิชาการโฆษณา ศึกษาดูงานบริษัท A-Time Media
พิธีถวายเทียนพรรษา
ศ.8 ก.ค. 59
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาฯและภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มบริหารทัว่ ไป/งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายบริหาร/ครู
กลุ่มสาระฯ คณิตฯ/วิทย์ฯ

จ.11 – ศ.15 ก.ค.59

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

ส.16 - อา.31 ก.ค.59
จ.18 ก.ค. 59
อ.19 ก.ค. 59
พ.20 ก.ค. 59
ศ.22-อา. 24ก.ค. 59
จ.25 ก.ค. 59
จ.25 - ศ. 29 ก.ค. 59
อ.26 ก.ค 59

สอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สารวจความต้องการและจัดซื้อวัสดุสานักงาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันหยุดตามประกาศคณะรัฐมนตรี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
Japanese Camp M.4-6
นิเทศการเขียนโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองทีก่ ู้ยืมเงินเพือ่ การศึกษา ( กยศ.)
อบรมเชิงปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน

พฤ.28 - ส.30 ก.ค. 59 ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted ม.ปลาย/ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.ต้น
Big Cleaning Day
ศ.29 ก.ค. 59
ส.30 ก.ค.59

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
งานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ สังคมฯ/ภาษาไทย
งานพัสดุ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
งานแนะแนว
กลุมบริหารทัว่ ไป/งานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ
ประชุมผู้ปกครองชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บา้ น - โรงเรียน ม.1 - ม.6

ส.30 - อา.31 ก.ค. 59 ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.1

กลุ่มบริหารงานบุคคล / งานประสาน
เครือข่าย/งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

สิงหาคม 2559
จ.1 ส.ค. 59
จ.1 - ศ.5 ส.ค. 59
จ.1 - พ.31 ส.ค.59
พฤ.4 - ศ.5 ส.ค.59
ศ.6 - ส.7 ส.ค. 59
จ.8 ส.ค.59

ประชุมโรงเรียน เวลา 14.00 น.
การนิเทศภายใน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพืน้ บ้าน
TUP ASEAN
English Program Life Skill Camp M.1
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์
พฤ.11 ส.ค. 59
พระบรมราชินนี าถ
ศ.12 ส.ค. 59
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ.15 ส.ค.59
English Program Excursion M.1-3
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
จ.15 - ศ.19 ส.ค.59
สัปดาห์คณิตศาสตร์
อ.16 - พ.31 ส.ค. 59 สารวจวัสดุ - ครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2559
ศ.19 - อา.21 ส.ค.59 Intensive English Camp M.3
จ.22 ส.ค.59
ประกวดสื่อ นวัตกรรม และวิจัย
จ.22 -ศ.26 ส.ค.59
สัปดาห์หอ้ งสมุด
บันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ภาค
จ.22 – พ.31 ส.ค.59
เรียนที่1/2559
ศ.26 ส.ค. 59
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ม.5 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ศ.26 - อา.28 ส.ค.59 Intensive English Camp M.1-2
พ.31 ส.ค. 59

กลุ่มบริหารวิชาการ/คณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
งานพัสดุ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
งานพัฒนาสื่อ/งานวิจัย
งานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูทปี่ รึกษา/ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานบุคคล / งานระดับชั้น
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

กันยายน 2559
พฤ.1 – ศ.2 ก.ย. 59 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา และภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบปลายภาค
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ พิจารณาความดี
พฤ.1 – ศ.16 ก.ย. 59 ความชอบ ครั้งที่ 2/2559 และดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้างประจา ครั้ง
ที่ 2/2559
ศ.2 - 4 ก.ย. 59
Chinese Camp M.4-6
จ.5 ก.ย. 59
ประชุมโรงเรียน เวลา 14.00 น.
จ.5 - อ.6 ก.ย. 59

ฝ่ายบริหาร/ครู
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานนิเทศภายใน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
โครงการ English Program

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/ศิลปะ/สุขศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

จ.5 - ศ.9 ก.ย. 59

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา/ภาษาไทย
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานบุคลากร
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายบริหาร/ครู
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ/กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบ ภาคเรียนที่ 1/2559
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ พิจารณาความดี
จ.5 - ศ. 16 ก.ย. 59 ความชอบ ครั้งที่ 2/2559 และดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้างประจา ครั้ง
ที่ 2/2559
จ.5 – ศ.16 ก.ย.59
บันทึกผลคะแนนระหว่างเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559
พ.7 - ศ.9 ก.ย. 59
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค
จ.12 ก.ย.59
ประชุมจัดสรรงบประมาณ
จ.12 - พ.14 ก.ย.59 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค
จ.12 - ศ. 16 ก.ย. 59 นักเรียนทุกระดับชั้น ลงทะเบียนวิชาสาระเพิม่ ภาคเรียนที่ 2/2559
อ.13 ก.ย.59
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบภาคเรียนที่ 1/2559

กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูผู้สอน/งานวัดผลฯ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์

จ.19 - ศ.23 ก.ย.59

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

กลุ่มบริหารงานบุคคล / งานบุคลากร

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานแนะแนว
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

งานเกษียณอายุราชการ
ศ.23 ก.ย. 59

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศภาคเรียนที่ 1 ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

ส.24-พฤ.29 ก.ย. 59

ส่งงานควบคุมภายในแต่ละงาน
สัมมนาพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จ.ตรัง

งานควบคุมภายใน
ฝ่ายบริหาร

ส.1 - อา. 2 ต.ค. 59

ตุลาคม 2559
เข้าค่ายนักเรียนตัวแทน OCOP ทุกห้องเรียน

งานโครงงาน OCOP

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ฝ่ายบริหาร/ครู
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ส.1 - ส. 8 ต.ค. 59

ซ่อมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/พัฒนาผู้เรียน/คุณธรรมจริยธรรม

จ.3 ต.ค. 59
จ.3 - พ.5 ต.ค. 59

ประชุมโรงเรียน เวลา 08.30 น.
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 และ ม. 2

จ.3 - ศ.7 ต.ค.59

Tutorial Class for PISA Examination M.1-2/Tutorial Class for O-NET M.3 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จ.3 - ศ.14 ต.ค.59

ค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
จัดทา GPA 5 ภาคเรียนทุกระดับชั้น ตามปฏิทนิ งานศูนย์ GPA
จัดทาเอกสารหลักฐาน ใบรับรองนักเรียนตามคาร้อง
จ.3 - จ.31 ต.ค. 59
ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 2/2559
สรุปวันลาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่ รายงาน สพม.เขต 2
อ.4 ต.ค.59
โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส
พ.5 - ส.15 ต.ค.59
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/สุขศึกษาฯ/ศิลปะ
ประกาศผล 0 /ร./มส./มผ. ทางอินเตอร์เน็ต/รับเอกสารสอบซ่อม เวลา
ศ.7 ต.ค. 59
07.30-8.30น. ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนครั้งที่ 1 การงานอาชีพฯ/สุขศึกษา
และพลศึกษา/ศิลปศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดทาเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มสาระฯ (ปพ.5)
ศ.7 – ศ.31 ต.ค.59
จัดทาเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6)
ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
จ.10 ต.ค. 59
ซ่อมเสริมและพัฒนากลุ่มสาระฯไทย/คณิตศาสตร์
อ.11 ต.ค. 59
ซ่อมเสริมและพัฒนากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
พ.12 ต.ค. 59
ซ่อมเสริมและพัฒนากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
พฤ.13 ต.ค. 59
ซ่อมเสริมและพัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
อ.11 - ศ.14 ต.ค.59 เข้าค่ายวงโยธวาทิต
จ.17 - พ.19 ต.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 - ม.3
ส. 22 ต.ค. 59
วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
อา.23 ต.ค. 59
วันปิยมหาราช
จ.24 ต.ค. 59
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
ประชุมครูเปิดภาคเรียน /ภาระงานวิชาการ
จ.31 ต.ค. 59
พิธีลงนามข้อตกลงปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
งานทะเบียน
งานบุคลากร
งานบุคลากร
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
งานวิเทศสัมพันธ์
กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระฯที่เกีย่ วข้อง

งานวัดผลฯ/กลุ่มสาระฯทีเ่ กี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มสาระฯ
งานวัดผลฯ/ครูทปี่ รึกษา
กลุ่มสาระฯไทย/กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
งานลูกเสือ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหาร/กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน/งาน
ข้อตกลงและการปฏิบตั ิราชการ

อ.1 พ.ย. 59
ศ.4 - ส.5 พ.ย.59

พฤศจิกายน 2559
เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
Chinese Excursion M.4-6

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จ.7 พ.ย. 59

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ/คณะกรรมการวิชาการ

จ.7 – อ. 11 พ.ย. 59

นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์และติดต่อครูผู้สอน

งานวัดผลฯ/ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาฯ / กลุ่มสาระฯศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
งานพัสดุ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานนิเทศภายใน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
งานแนะแนว
งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พฤ.10 – ศ. 11 พ.ย. 59 งานกีฬาระหว่างคณะสี (Sport Day) ประจาปีการศึกษา 2559
จ.14 พ.ย.59
พ.16 - พ.30 พ.ย. 59
พฤ.17 - ส.19 พ.ย. 59
ศ.18 – อา.20 พ.ย.59
จ.21 พ.ย. 59
จ.21 - ศ.25 พ.ย.59
พฤ.24 - ศ.25 พ.ย.59
ศ.25 พ.ย 59
ส.26 - อา.27 พ.ย.59

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
สารวจความต้องการและจัดซื้อวัสดุสานักงาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted ม.ต้น
Intensive English Excursion M.4-6
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
การนิเทศภายใน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
งานสัปดาห์ตลาดนัดการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 7
ตลาดนัดทางการศึกษา
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2
English Program Integrated Camp 2015 M.1-3

วัน เดือน ปี
จ.28 พ.ย. 59

กิจกรรม
ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

จ.28 พ.ย.-พฤ.1 ธ.ค. 59 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์

พ.30 พ.ย. 59

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้างานที่
สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ
ธันวาคม 2559

ศ.2 ธ.ค. 59

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

จ.5 ธ.ค. 59
พ.7 – ศ. 9 ธ.ค. 59
ศ.9 ธ.ค. 59
ส.10 ธ.ค. 59
จ.12 ธ.ค. 59

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กลุ่มสาระฯภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบกลางภาค
ทัศนศึกษา นักเรียน ม.4
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ม.6
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มบริหารงานบุคคล / งานระดับชั้น
กลุ่มบริหารงานบุคคล / งานระดับชั้น

อ.13 - อ.20 ธ.ค. 59

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ก่อนประกาศผลกลางภาค 2/2559)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ.13 – ศ.23 ธ.ค.59

บันทึกผลการเรียนระหว่างภาคเรียนครั้งที่ 1 ลงคอมพิวเตอร์ เครือข่าย

ครูผู้สอน/งานวัดผลฯ/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ/กลุ่มสาระฯ
พ.14 – ศ.16 ธ.ค.59 กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ/กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค
วิทยาศาสตร์
ศ.16 – ส.17 ธ.ค. 58 Japanese Excursion M.4-6
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
จ.19 ธ.ค. 59
ประชุมโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร/ครู
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/กลุ่มสาระฯสังคม
จ.19 – พ. 21 ธ.ค.59 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา จัดทาแบบทดสอบกลางภาค
ศึกษา
ศ.23 ธ.ค. 59
Christmas Eve Celebration M.1-3
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2559
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ
ศ.23 –พฤ.29 ธ.ค.59
ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ
จ.2 ม.ค. 60
จ.2 - ศ.20 ม.ค. 60
จ.9 ม.ค. 60
จ.9 - ศ.13 ม.ค. 60
จ.9 – ศ.27 ม.ค.60

มกราคม 2560
วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
รับคาร้องขอย้ายประจาปี
ประชุมโรงเรียน เวลา 14.00 น.
การนิเทศภายใน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
บันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ภาค
เรียนที่ 2/2559
ส่งต้นฉบับและจัดทาแบบทดสอบปลายภาค

ฝ่ายบริหาร/ครู
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานนิเทศภายใน
ครูผู้สอนทุกท่าน
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

ศ.13 ม.ค. 60

กิจกรรมอ่านสาส์นวันเด็ก/กิจกรรมวันเด็ก/กิจกรรมวันครู/กิจกรรมวันขึน้ ปีใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

จ.16 ม.ค. 60
จ.16 - อ.31 ม.ค. 60
อ.17 - จ.23 ม.ค. 60
ศ.20 ม.ค. 60

วันครู
สารวจความต้องการและจัดซื้อวัสดุสานักงาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมแอโรบิคมวยไทย ม.1
Big Cleaning Day

ส.21 ม.ค. 60

โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บา้ น - โรงเรียน

จ.23 ม.ค. 60
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พ.25 ม.ค. 60
ศึกษาดูงาน Gifted ม.3 และ ม.6
พฤ.26 - ศ.27 ม.ค. 60 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม. 3 (สมัครใจ)
Open House Activities
อา.29 ม.ค. 60
T.U.P. Foreign Languages Program Open House

งานพัสดุ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานแนะแนว/งาน
ประชาสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้างานที่
สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

จ.30 ม.ค. 60

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

อ.31 ม.ค. 60

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

กุมภาพันธ์ 2560
จ.6 ก.พ. 60
จ.6 - ศ.10 ก.พ. 60
จ.6 - ศ.10 ก.พ. 60
พ.8 ก.พ. 60
ส.11 ก.พ. 60
จ.13 ก.พ. 60
จ.13 - ศ.17 ก.พ. 60
อ.14 ก.พ. 60

ประชุมโรงเรียน เวลา 14.00 น.
ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบ ภาคเรียนที่ 2/2559
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน/ผู้ปกครองทีก่ ู้ยืมเงินเพือ่ การศึกษา
ประเมินคุณภาพภายใน
วันมาฆบูชา
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
ม.1 – ม.6 บันทึกคะแนนระหว่างภาคครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิส์ อบ ภาคเรียนที่ 2/2559

ฝ่ายบริหาร/ครู
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ
งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพ

อ.14 - ศ.17 ก.พ.60

ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ครั้งที่ 1)

ศ.17 ก.พ.60
จ.20 ก.พ. 60
จ.20 - ศ.24 ก.พ. 60
จ.20 - อ.28 ก.พ. 60
พฤ.23 ก.พ. 60
ศ. 24 ก.พ. 60
จ.27 – อ.28 ก.พ.60

ทอดผ้าป่าการศึกษา/เลี้ยงน้าชาการกุศล วันสถาปนาโรงเรียน
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2559
สารวจพัสดุ-ครุภัณฑ์ สิ้นปีการศึกษา 2559
พิธีมุทติ าจิต อาลาอาลัย ม.3 (วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค ม.ต้น)
พิธีมุทติ าจิต อาลาอาลัย ม.6 (วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค ม.ปลาย)
บันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค

อ.28 ก.พ. 60

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศภาคเรียนที่ 2 ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

ครูผู้สอน ม.1 – ม.6
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูผู้สอน/วัดผลกลุ่มสาระฯ

มีนาคม 2560
พ.1 - พ.8 มี.ค. 59

ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ (ครั้งที่ 2)

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ พิจารณาความดี
พ.1 - พ.15 มี.ค. 60 ความชอบ ครั้งที่ 2/2559 และดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้างประจา ครั้ง
ที่ 1/2560
พ.1 - พฤ.30 มี.ค. 60 สรุปบัญชีทะเบียนคุมพัสดุ ครึ่งปีงบประมาณ 2560
ประชุมโรงเรียน เวลา 08.30 น.
ประกาศ 0 ร. มส .และ มผ. ระดับชั้น ม.1 – ม.6
จ.6 มี.ค. 60
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ/สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/อ่าน
คิดฯ
จ.6 - ศ.17 มี.ค. 60 ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส
อ.7 มี.ค. 60
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
พ.8 มี.ค. 60
English Proficiency Examination M.1-3
พฤ.9 มี.ค. 60
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1
พฤ.9 - ศ.10 มี.ค. 60 จัดงานนิทรรศการ OCOP 2016
ศ.10 มี.ค. 60
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทยและสังคมศึกษา ครั้งที่ 1
ศ.10 - พฤ. 16 มี.ค.60 ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.3 และ ม.6 (ครั้งที่ 3)
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ประกาศผลซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนครั้งที่ 1
จ.13 มี.ค. 60
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ/สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/อ่าน
คิดฯ
อ.14 มี.ค. 60
อ.14 - พฤ.16 มี.ค 60
พ.15 มี.ค. 60
พ.15 - ศ.17 มี.ค. 60

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานบุคลากร
งานพัสดุ
ฝ่ายบริหาร/ครู
งานวัดผลฯ
กลุ่มสาระฯทีเ่ กี่ยวข้อง
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
งานโครงการ OCOP/คณะครู
กลุ่มสาระฯทีเ่ กี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ/กรรมการวิชาการ
งานวัดผลฯ
กลุ่มสาระฯทีเ่ กี่ยวข้อง

ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะฯ/โครงงานครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานโครงงาน OCOP

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทยและสังคมศึกษา ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระฯทีเ่ กี่ยวข้อง

ประชุมสัมมนาวางแผนและพัฒนาโรงเรียน /รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม กลุ่มบริหารนโยบายและแผน/
โครงการ ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (KM) ครูชาวต่างประเทศ/ครูชาวไทย โครงการ English
Program

โครงการ English Program

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

พฤ.16 มี.ค.60
ศ.17 มี.ค. 60

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ศ.17มี.ค.-ศ.7เม.ย.60

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและศึกษาวัฒนธรรมในต่างประเทศนักเรียน ม.2
(EP)

โครงการ English Program

จ.20 มี.ค. 60
จ.20 –อ.21 มี.ค.60
พ.22 – ศ.24 มี.ค.60
จ.27 มี.ค. 60
จ.27- ศ.31มี .ค. 60
ศ. 31 มี.ค. 60

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกาศผลซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนครั้งที่ 2
งานวัดผลฯ
จัดทาเอกสารบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มสาระฯ (ปพ.5)
กลุ่มสาระฯทีเ่ กี่ยวข้อง
จัดทาเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
งานทะเบียน/ครูทปี่ รึกษา
ประชุมกลุ่มงาน
หัวหน้างาน
จัดทา GPA ของนักเรียนชั้น ม.6 ตามปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานของศูนย์ GPA ของสพม.งานทะเบียน
แจกหลักฐานเอกสารการจบหลักสูตร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.6 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ
ม.6
พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี ให้กบั นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ที่จบ
หลักสูตร

งานทะเบียน

เมษายน 2560
ส. 1 เม.ย.60

ปิดภาคเรียนที่ 2/2559

ส่ง GPA ม.6 (6 ภาคเรียน)
จ.3 เม.ย. 60
ประชุมโรงเรียน
จ.3 - ศ. 28 เม.ย. 60 ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1/2560
พฤ.6 เม.ย. 60
วันจักรี
พฤ.13 - ศ.14 เม.ย. 60
วันสงกรานต์
พฤษภาคม 2560
จ.15 พ.ค. 60
ประชุมครู/พัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน
อ.16 พ.ค. 60
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

งานทะเบียน/งานวัดผล
ฝ่ายบริหาร/ครู
งานบุคลากร

ฝ่ายบริหาร/ครู

หมายเหตุ จะมีการจัดทาปฏิทนิ ฉบับพิเศษ แจ้งรายละเอียดในช่วงเวลาการรับนักเรียน ของปีการศึกษา 2560 อีกครั้งหนึง่

