
    
 

ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนนครสวรรค์ เดือนตุลาคม 

 

วันที ่ เรียน วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1  อังคาร   
2  พุธ   
3  พฤหัสบด ี   
4  ศุกร ์   
5 วันหยุด เสาร ์   
6 วันหยุด อาทิตย์   
7 สัปดาห์ที่ 22 จันทร์ อบรมครู เรื่อง การผลิตสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
8  อังคาร สอบชิงทุนสถาบันนานาชาติ สิรินธร  
9  พุธ ส่งบันทึกหลังสอน  
10  พฤหัสบด ี ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
11  ศุกร ์ ปิดเรียน 11-20 ตุลาคม 62 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  
12 วันหยุด เสาร ์   
13 วันหยุด อาทิตย์ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร /วันออกพรรษา  
งานสัมพันธ์ชุมชน 

14 ปิดเรียน จันทร์ วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

 

15  อังคาร   
16  พุธ   
17  พฤหัสบด ี   
18  ศุกร ์   
19 วันหยุด เสาร ์   
20 วันหยุด อาทิตย์   
21  จันทร์ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงช่ือปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 2  

- 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

22  อังคาร -ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  
23 วันหยุด พุธ วันปิยมหาราช งานสัมพันธ์ชุมชน 
24 สัปดาห์ท่ี 1 พฤหัสบด ี เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชดเชยงานศิลปหัตถกรรมฯ  
25  ศุกร ์  ชดเชยงานศิลปหัตถกรรมฯ 
26 วันหยุด เสาร ์ สอบ Admission Premium นักเรียนสมัครสอบตามความสนใจ  

27 วันหยุด อาทิตย์ สอบ Admission Premium นักเรียนสมัครสอบตามความสนใจ 

28  จันทร์  ชดเชยกีฬาสายสัมพันธ์ฯ  
29  อังคาร  ชดเชยม.6สอบ GAT/PAT 
30  พุธ  ชดเชยม.6สอบ GAT/PAT 
31 ปิดเรียน พฤหัสบด ี 31 ต.ค.– 1 พ.ย. จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

http://guru.sanook.com/2543/


    
 

 

ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนนครสวรรค์ เดือน พฤศจิกายน 

 

วันที่ เรียน วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ปิดเรียน ศุกร ์ 31 ต.ค.– 1 พ.ย. จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

2 วันหยุด เสาร ์ สอบ Admission Premium นักเรียนสมัครสอบตามความสนใจ  

3 วันหยุด อาทิตย์ สอบ Admission Premium นักเรียนสมัครสอบตามความสนใจ 

4 สัปดาห์ท่ี 2 จันทร์   
5  อังคาร   
6  พุธ   
7  พฤหัสบด ี   
8  ศุกร ์   
9 วันหยุด เสาร ์ สอบ Admission Premium นักเรียนสมัครสอบตามความสนใจ  

10 วันหยุด อาทิตย์ สอบ Admission Premium นักเรียนสมัครสอบตามความสนใจ 

11 สัปดาห์ท่ี 3 จันทร์   
12  อังคาร กิจกรรมแข่งขันตอบปญัหาสังคม กลุ่มสาระฯสังคม ฯ 
13  พุธ   
14  พฤหัสบด ี   
15  ศุกร ์   
16 วันหยุด เสาร ์ สอบ Dek-D's Pre-Admission TCAS  นักเรียนสมัครสอบตามความสนใจ  

17 วันหยุด อาทิตย์ สอบ Dek-D's Pre-Admission TCAS นักเรียนสมัครสอบตามความสนใจ 

18 สัปดาห์ท่ี 4 จันทร์   
19  อังคาร   
20  พุธ 20-21 พ.ย. 62 นักเรียน ช้ัน ม.6 สอบ OnDemand  สอบ O-NET /PAT ความถนัด

เฉพาะตามที่นกัเรียนสนใจ  
รร.จัดให้นักเรียนสอบทุกคน 

21  พฤหัสบด ี กิจกรรมเทศน์มหาชาต ิ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
22  ศุกร ์   
23 วันหยุด เสาร ์ - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีน  ระดับชั้น ม.1 

- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีน  ระดับชั้น ม.4 
กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 

24 วันหยุด อาทิตย์ - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีน  ระดับชั้น ม.2 
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีน  ระดับชั้น ม.5 

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 

25 สัปดาห์ท่ี 5 จันทร์   
26  อังคาร   
27  พุธ   
28  พฤหัสบด ี   
29  ศุกร ์ กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา กลุ่มสาระฯสังคม ฯ 
30 วันหยุด เสาร ์ - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีน  ระดับชั้น ม.3 

- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีน  ระดับชั้น ม.6 
- ค่ายต้นกล้าภาษาไทย 

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 

 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

https://www.facebook.com/ondemandacademy/?__tn__=kC-R&eid=ARDjZxZHzUpTI7nvxwoH3JBkx7m_hmu3Vbwp1pKJFxTW3NYxl0TImCL6_5JS3z4oLFpH87tn-B1-bQA_&hc_ref=ARR2zICa_VFkxpm2ceotgnxFnFwheyh7IwtJGykaaSti5FqjkpRcDHgsQGWH5cL8xTo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA4noMt4ncrMxVbSbNE7_egZ7GVS2P1-6rGoRfscyJW-CmLJsNldUIp99xnTwIhknFK6yXkD63sa9fUdvi9JdVRaufjYU56K4lpy7vcHoMoKBKq6aMbw2mpIBHrBhh2iCyJV6AImWGpos0wMRWxBmpw9KnBTzal3fqlo1qmxX-Do4KB190wDnLeWdU6aHikWDySigtjMNnfF9DuX276sLJbvw1wnbMRNG-1s_iElpejyifl23O6_07ylWCt-tlGVr5W7OJu7CwypeVUUnWy90aRkWs0y087AZF705JTfpNEBJV7Md7f1mo9ahxWKZQioiQos-9ibqC2xOHLg32iWNnzcg


    
 
 

ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนนครสวรรค์ เดือน ธันวาคม 

 

วันที่ เรียน วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 วันหยุด อาทิตย์ วันเอดส์โลก /วันตา้นเอดส์โลก   
2 สัปดาห์ท่ี 6 จันทร์   
3  อังคาร   
4  พุธ   
5 ปิดเรียน พฤหัสบด ี วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาต ิ งานสัมพันธ์ชุมชน 
6  ศุกร ์   
7 วันหยุด เสาร ์   
8 วันหยุด อาทิตย์   
9 สัปดาห์ท่ี 7 จันทร์   
10 วันหยุด อังคาร วันรัฐธรรมนญู  
11  พุธ   
12  พฤหัสบด ี   
13  ศุกร ์   
14 วันหยุด เสาร ์ จัดงาน คืนสู่เหย้าม่วง-ขาว สมาคมศิษย์เก่าฯ 
15 วันหยุด อาทิตย์   
16 สัปดาห์ท่ี 8 จันทร์   
17  อังคาร กิจกรรมการฟังบรรยายกฎหมาย กลุ่มสาระฯสังคม ฯ 
18 ปิดเรียน พุธ การแข่งขันกีฬาวันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ครั้งท่ี 4   กลุ่มบรหิารวิชาการ 
19  พฤหัสบด ี   
20  ศุกร ์   
21 วันหยุด เสาร ์ 21-23 ธ.ค. 62 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  

ณ จังหวัดสโุขทัย 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

22 วันหยุด อาทิตย์   
23 สัปดาห์ท่ี 9 จันทร์   
24  อังคาร สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
25  พุธ สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
26  พฤหัสบด ี สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
27  ศุกร ์ สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
28 วันหยุด เสาร ์   
29 วันหยุด อาทิตย์   
30 สัปดาห์ท่ี 10 จันทร์   
31 ปิดเรียน อังคาร วันสิ้นป ี  

 
 
 



    
 

  ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนนครสวรรค์ เดือน มกราคม 

 

วันที่ เรียน วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ปิดเรียน พุธ วันข้ึนปีใหม่  
2  พฤหัสบด ี   
3  ศุกร ์   
4 วันหยุด เสาร ์   
5 วันหยุด อาทิตย์   
6 สัปดาห์ท่ี 11 จันทร์   
7  อังคาร   
8  พุธ   
9  พฤหัสบด ี   
10  ศุกร ์   
11 วันหยุด เสาร ์   
12 วันหยุด อาทิตย์ วิ่งเพื่อน้อง 124 ปี โรงเรียนนครสวรรค ์ สมาคมศิษย์เก่าฯ 
13 สัปดาห์ท่ี 12 จันทร์ นักเรียน ม.6 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กลุ่มบรหิารวิชาการ 
14  อังคาร   
15  พุธ   
16 วันหยุด พฤหัสบด ี วันครู  
17  ศุกร ์   
18 วันหยุด เสาร ์ สอบชิงทุนระดับประเทศ S-M-E สมาคมศิษย์เก่าฯ 
19 วันหยุด อาทิตย์   
20 สัปดาห์ท่ี 13 จันทร์ 20-31 ม.ค. สอนเสริมเตรยีมสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
21  อังคาร   
22  พุธ   
23  พฤหัสบด ี   
24  ศุกร ์   
25 วันหยุด เสาร ์   
26 วันหยุด อาทิตย์   
27 สัปดาห์ท่ี 14 จันทร์   
28  อังคาร   
29  พุธ   
30  พฤหัสบด ี 30-31 ม.ค. 63 ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ม.1 จัดค่ายพักแรม  

ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนนครสวรรค์ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

31  ศุกร ์   
ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 
 
 

 



    
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

โรงเรียนนครสวรรค์ เดือน กุมภาพันธ์ 
 

วันที่ เรียน วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 วันหยุด เสาร ์ นักเรียนช้ัน ม.3 สอบ O-NET กลุ่มบรหิารวิชาการ 
2 วันหยุด อาทิตย์ นักเรียนช้ัน ม.3 สอบ O-NET กลุ่มบรหิารวิชาการ 
3 สัปดาห์ท่ี 15 จันทร์   
4  อังคาร   
5  พุธ 5-7 ก.พ. 63 ลูกเสือ เนตรนารี ช้ัน ม.2 จัดค่ายพักแรม กลุ่มบรหิารวิชาการ 
6  พฤหัสบด ี   
7  ศุกร ์   
8 วันหยุด เสาร ์ วันมาฆบูชา  
9 วันหยุด อาทิตย์   
10 ปิดเรียน จันทร์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา  
11 สัปดาห์ท่ี 16 อังคาร   
12  พุธ 12-14 ก.พ. 63 นักเรียนช้ัน ม.6 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 

12-14 ก.พ. 63 ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

13  พฤหัสบด ี 12-14 ก.พ. 63 นักเรียนช้ัน ม.6 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
14  ศุกร ์ 12-14 ก.พ. 63 นักเรียนช้ัน ม.6 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครั้งท่ี 1/2563 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

15 วันหยุด เสาร ์   
16 วันหยุด อาทิตย์   
17 สัปดาห์ท่ี 17 จันทร์   
18  อังคาร แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมวิชาการ และผลงาน IS กลุ่มบรหิารวิชาการ 
19  พุธ   
20  พฤหัสบด ี   
21  ศุกร ์   
22 วันหยุด เสาร ์ 22-25 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT/ PAT 

- รับสมัครนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ ช้ัน ม.1  
  โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ปีการศึกษา 2563 
- รับสมัครนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ ช้ัน ม.4 
  โครงการ พสวท.(สมทบ) ปีการศกึษา 2563 
  โครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

23 วันหยุด อาทิตย์ นักเรียนชัน้ ม.6 สอบ GAT/ PAT  
24 สัปดาห์ท่ี 18 

ปิดเรียน 
จันทร์ นักเรียนชัน้ ม.6 สอบ GAT/ PAT  

25 ปิดเรียน อังคาร นักเรียนชัน้ ม.6 สอบ GAT/ PAT  
26  พุธ   
27  พฤหัสบด ี   
28  ศุกร ์   
29 วันหยุด เสาร ์ นักเรียนช้ัน ม.6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  



    
 

ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนนครสวรรค์ เดือน มีนาคม 

วันที่ เรียน วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 วันหยุด อาทิตย์ นักเรียนช้ัน ม.6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
2 สัปดาห์ท่ี 19 จันทร์ นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
3  อังคาร นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
4  พุธ นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
5  พฤหัสบด ี นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
6  ศุกร ์ นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
7 วันหยุด เสาร ์ - สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.1 โครงการดาวรุ่งฯ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
8 วันหยุด อาทิตย์ - สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ช้ัน ม.4 โครงการพสวท.(สมทบ) 

/โครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร ์ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

9 สัปดาห์ท่ี 20 จันทร์   
10  อังคาร   
11  พุธ - ครูและบุคลากรแสดงผลงาน ฯลฯ กลุ่มบรหิารบุคคล 
12  พฤหัสบด ี - ประกาศผลการสอบ และรายงานตัวนักเรียน 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

13  ศุกร ์ - ประกาศผลการสอบ และรายงานตัวนักเรียน 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โครงการ พสวท. และพิเศษวิทยาศาสตร ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

14 วันหยุด เสาร ์ 14-15 มี.ค. 63 นักเรียนช้ัน ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
15 วันหยุด อาทิตย์ 14-15 มี.ค. 63 นักเรียนช้ันม.6  สอบ 9 วิชาสามัญ  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
16  จันทร์ 16-18 มี.ค. 63 ค่ายนักเรียนโอลิมปิกดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก กลุ่มบรหิารวิชาการ 
17  อังคาร   
18  พุธ   
19  พฤหัสบด ี   
20  ศุกร ์   
21 วันหยุด เสาร ์ 21-24 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1  

  ประเภทความสามารถพิเศษ/เขตพื้นท่ีบริการ/ห้องเรียนทั่วไป 
21-24 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.4 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

22 วันหยุด อาทิตย์   
23  จันทร์   
24  อังคาร   
25  พุธ   
26  พฤหัสบด ี - สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
27  ศุกร ์ - ประกาศผลสอบและรายงานตัว ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
28 วันหยุด เสาร ์ - สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป กลุ่มบรหิารวิชาการ 
29 วันหยุด อาทิตย์ - สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป กลุ่มบรหิารวิชาการ 
30  จันทร์   
31  อังคาร มอบประกาศนยีบัตร นักเรียนช้ัน ม.6  กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  



    
 

  ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนนครสวรรค์ เดือน เมษายน 

 

วันที่ เรียน วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  พุธ ปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
2  พฤหัสบด ี - มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก  

- มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 โครงการ พสวท. 
  โครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร ์ประเภทสอบทั่วไป 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

3  ศุกร ์ - มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 
  ประเภทเขตพื้นท่ีบริการ/ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
- มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภท ม.3 (เดิม) 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

4 วันหยุด เสาร ์   
5 วันหยุด อาทิตย์   
6 ปิดเรียน จันทร์ วันจักรี  
7  อังคาร   
8  พุธ   
9  พฤหัสบด ี   
10  ศุกร ์ จัดกิจกรรมรดน้้าด้าหัว กลุ่มบรหิารทั่วไป 
11 วันหยุด เสาร ์   
12 วันหยุด อาทิตย์   
13 วันหยุด จันทร์ วันสงกรานต ์  
14 วันหยุด อังคาร วันสงกรานต ์  
15 วันหยุด พุธ วันสงกรานต ์  
16  พฤหัสบด ี   
17  ศุกร ์   
18 วันหยุด เสาร ์   
19 วันหยุด อาทิตย์   
20  จันทร์   
21  อังคาร   
22  พุธ   
23  พฤหัสบด ี   
24  ศุกร ์   
25 วันหยุด เสาร ์   
26 วันหยุด อาทิตย์   
27  จันทร์   
28  อังคาร   
29  พุธ   
30  พฤหัสบด ี   

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 


