ปฏิทินงานวิชาการ
โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

11.00

- เจ้าหน้าที่งานวัดผลกลุ่มสาระฯ รวบรวมไฟส์ข้อมูล
Book Mark ส่งงานทะเบียนวัดผล
- สนามสอบ TCASter Mock Exam
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงชื่อปฏิบัติราชการ
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
- ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 จากเว็บไซต์
ของโรงเรียน ทุกระดับชั้น
- ประชุมครูผู้สอนและครูประจาชั้น ม.6 เรื่องสอนเสริมเติมเต็ม
ความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
- นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
- นักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเลขคู่) ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี
15 ปี (พิพิธภัณฑ์จันเสนและสวนนกชัยนาท)
- สอนเสริมเติมเต็มความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
- ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับ
- นักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเลขคี่) ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี
15 ปี (พิพิธภัณฑ์จันเสน และสวนนกชัยนาท)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
8 ตุลาคม 2561
14-16 ตุลาคม 2561
24 ตุลาคม 2561

-

26 ตุลาคม 2561

15.10 น.

29 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561

-

30 ตุลาคม-21 มกราคม 2562
31 ตุลาคม 2561

-

เดือนพฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561

-

1-2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561

-

5-9 พฤศจิกายน 2561
5-12 พฤศจิกายน 2561
8-10 พฤศจิกายน 2561

-

10-11 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
15-16 พฤศจิกายน 2561

-

- นักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเลขคี่) ทัศนศึกษา
(พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
- นักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเลขคู่) ทัศนศึกษา
(พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)
- สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
- รับเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
- แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ฯ
- สนามสอบ Dek-D Pre-Admission
- ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น

วัน เดือน ปี
17 พฤศจิกายน 2561
18 พฤศจิกายน 2561
19-22 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
24 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
28-30 พฤศจิกายน 2561
เดือนธันวาคม 2561
ธันวาคม - มีนาคม 2562

เวลา
09.00–12.00 น.
12.00–16.00 น.
09.00–12.00 น.
12.00–16.00 น.
09.00–12.00 น.
12.00–16.00 น.
-

2 ธันวาคม 2561

-

7 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
15 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561

-

21-23 ธันวาคม 2561

-

22 ธันวาคม 2561-28
กุมภาพันธ์ 2562
26-28 ธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562
2-3 มกราคม 2562
มกราคม - มีนาคม 2562
9-10 มกราคม 2562

-

10-12 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
20 มกราคม 2562
22-31 มกราคม 2562

-

-

รายการ
- ประชุม/ระดมทรัพยากรผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้น ม.6
- ประชุม/ระดมทรัพยากรผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้น ม.3
- ประชุม/ระดมทรัพยากรผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้น ม.5
- ประชุม/ระดมทรัพยากรผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้น ม.2
- สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น
- ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น
- ประชุม/ระดมทรัพยากรผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้น ม.4
- ประชุม/ระดมทรัพยากรผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้น ม.1
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อวพช.) คาราวานวิทยาศาสตร์
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครสมัครสอบประเภท
โควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือการปฏิบัติ
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 สอบวัดผลภาคทฤษฎี
ณ โรงเรียนนครสวรรค์
- พิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ จังหวัดนครสวรรค์
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas
- จัดงานคืนสู่เหย้าม่วง-ขาว 2561
- คณะผู้บริหาร และนักเรียน SMA NEGERI 3 MALANG
ประเทศอินโดนีเซียแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
- แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 2
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 2
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2, 3 ประจาปี 2561
- คณะผู้บริหาร/ครู/นักเรียนจาก Suwon Information
Science High School เกาหลีใต้ มาศึกษาดูงาน
- เข้าค่าย คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 Math Camp 4 ประจาปี 2561
- วันครู ประจาปี 2562
- สอบแข่งขันชิงทุนระดับประเทศ S-M-E ประจาปี 2561
- สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562
- ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
- สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2-3 กุมภาพันธ์ 2562
- นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
4 กุมภาพันธ์ 2562
- นักเรียนชั้น ม.2 (ห้องเลขคี่) ทัศนศึกษาตามนโยบายฯ
4-6 กุมภาพันธ์ 2562
- นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
5 กุมภาพันธ์ 2562
- นักเรียนชั้น ม.2 (ห้องเลขคู่) ทัศนศึกษาตามนโยบายฯ
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
- ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
12 กุมภาพันธ์ 2562
13.00-16.30 น. - การแสดงผลงานกิจกรรมชุมชุมวิชาการและผลงาน IS
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
- ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
15 กุมภาพันธ์ 2562
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2562
16–19 กุมภาพันธ์ 2562
- นักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT/PAT ประจาปี 256
22 กุมภาพันธ์ 2562
08.30-16.30 น. - นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
- รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1
โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ปีการศึกษา 2562
- รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4
โครงการ พสวท.(สมทบ) ปีการศึกษา 2562
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
27-28 ก.พ. -1 มี.ค. 62
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (ม.5) ฝึกภาคสนาม
เดือนมีนาคม 2562
1-8 มีนาคม 2562
- นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
2-3 มีนาคม 2562
- นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
9 มีนาคม 2562
- สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ชั้น ม.1
โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ปีการศึกษา 2562
9-10 มีนาคม 2562
- นักเรียนชั้น ม.6 สอบ กสพท. (สนามสอบจังหวัดพิษณุโลก)
10 มีนาคม 2562
- สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ชั้น ม.4
โครงการ พสวท.(สมทบ) ปีการศึกษา 2562
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
11-15 มีนาคม 2562
- คณะครู/นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียน SMA NEGERI 3
MALANG อินโดนีเซีย
12 มีนาคม 2562
- ผู้บริหาร-ครูและบุคลากรแสดงผลงาน ฯลฯ
13-16 มีนาคม 2562
- คณะครู/นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน
โรงเรียน Suwon Information Science High School เกาหลีใต้

วัน เดือน ปี
15 มีนาคม 2562

เวลา
-

16 มีนาคม 2562

-

16-17 มีนาคม 2562
18-20 มีนาคม 2562
23-26 มีนาคม 2562

-

28 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562

-

30 มีนาคม 2562

-

31 มีนาคม 2562
เดือนเมษายน 2562
1 เมษายน 2562
4 เมษายน 2562

-

5 เมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562

9 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562

-

รายการ
- ประกาศผลการสอบ และรายงานตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
- ประกาศผลการสอบ และรายงานตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ พสวท. และพิเศษวิทยาศาสตร์
- นักเรียน ชั้น ม.6 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา
- นักเรียนชั้น ม.2-3 เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ที่จังหวัดระยอง
- รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1
ประเภทความสามารถพิเศษ/เขตพื้นที่บริการ/ห้องเรียนทั่วไป
- รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
นักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
- พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้น ม.6
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประเภทเขตพื้นที่บริการ
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
- มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
- มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ พสวท.
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประเภทสอบทั่วไป
- มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประเภทเขตพื้นที่บริการ/ประเภทห้องเรียนทั่วไป
- มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ประเภท ม.3 (เดิม)

07.30-09.00 น. - ครู-บุคลากรทางการศึกษามาลงชื่อปฏิบัติราชการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
09.00 น.
- ประชุมครู-บุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
13.00 น.
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2562
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์
ฉันท์ม่วงขาว ประจาปีการศึกษา 2562
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์
ฉันท์ม่วงขาว ประจาปีการศึกษา 2562

วัน เดือน ปี
13 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562
16 พฤษภาคม 2562

เวลา
รายการ
08.30-12.00 น. - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5 รับหนังสือเรียน
(เคารพธงชาติ)
08.30-12.00 น. - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 รับหนังสือเรียน
(เคารพธงชาติ)
- ประชุมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อรองรับการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

หมายเหตุ ปฏิทินนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

