
    
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2562  

โรงเรียนนครสวรรค< เดือน ธันวาคม 
 

วันท่ี เรียน วัน กิจกรรม ผูFรับผิดชอบ 

1 วันหยุด อาทิตย/   

2 สัปดาห<ที่ 6 จันทร/   

3  อังคาร   

4  พุธ   

5 ป;ดเรียน พฤหัสบด ี วันคลBายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพIอแหIงชาต ิ  

6  ศุกร/   

7 วันหยุด เสาร/   

8 วันหยุด อาทิตย/   

9 สัปดาห<ที่ 7 จันทร/   

10 วันหยุด อังคาร วันรัฐธรรมนูญ  

11  พุธ   

12  พฤหัสบด ี   

13  ศุกร/   

14 วันหยุด เสาร/ งานราตรีมIวง-ขาว’63 สมาคมศิษย/เกIาฯ 

15 วันหยุด อาทิตย/   

16 สัปดาห<ที่ 8 จันทร/   

17  อังคาร กิจกรรมการฟYงบรรยายกฎหมาย 

จัดกิจกรรมวันคริสต/มาส 

กลุIมสาระฯสังคม ฯ 

กลุIมสาระตIางประเทศ 

18  พุธ   

19  พฤหัสบด ี 19-20 ธ.ค. 62 รับการประเมิน สมศ.รอบ 4 งานประกันคุณภาพภายใน 

20  ศุกร/   

21 วันหยุด เสาร/ 21-23 ธ.ค. 62 การแขIงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

ณ จังหวัดสุโขทัย 

กลุIมบริหารวิชาการ 

22 วันหยุด อาทิตย/   

23 สัปดาห<ที่ 9 จันทร/   

24  อังคาร สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562   ระดับม.ตBน กลุIมบริหารวิชาการ 
25  พุธ สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562   ระดับม.ตBน กลุIมบริหารวิชาการ 
26  พฤหัสบด ี สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562   ระดับม.ปลาย กลุIมบริหารวิชาการ 
27  ศุกร/ สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562   ระดับม.ปลาย กลุIมบริหารวิชาการ 
28 วันหยุด เสาร/   

29 วันหยุด อาทิตย/   

30 สัปดาห<ที่ 10 จันทร/   

31 ป;ดเรียน อังคาร วันสิ้นปc  

 

 

 
 

 



    
  ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2562  

โรงเรียนนครสวรรค< เดือน มกราคม 
 

วันท่ี เรียน วัน กิจกรรม ผูFรับผิดชอบ 

1 ป;ดเรียน พุธ วันขึ้นปcใหมI  

2  พฤหัสบด ี   

3  ศุกร/   

4 วันหยุด เสาร/   

5 วันหยุด อาทิตย/   

6 สัปดาห<ที่ 11 จันทร/ 6-10 ม.ค. 63  ปc 3 ชาย ฝfกภาคสนาม ประจำปcฯ กิจกรรมพัฒนาผูBเรียน 

7  อังคาร   

8  พุธ   

9  พฤหัสบด ี   

10  ศุกร/   

11 วันหยุด เสาร/   

12 วันหยุด อาทิตย/ วิ่งเพื่อนBอง 124 ปc โรงเรียนนครสวรรค/ สมาคมศิษย/เกIาฯ 

13 สัปดาห<ที่ 12 จันทร/ นักเรียน ม.6 ศึกษาคBนควBาดBวยตนเอง กลุIมบริหารวิชาการ 

14  อังคาร   

15  พุธ   

16 วันหยุด พฤหัสบด ี วันครู  

17 ป;ดเรียน ศุกร/ การแขIงขันกีฬาวันวานสายสัมพันธ/สามัญศึกษา ครั้งที่ 4   กลุIมบริหารวิชาการ 

18 วันหยุด เสาร/   

19 วันหยุด อาทิตย/   

20 สัปดาห<ที่ 13 จันทร/ 20-31 ม.ค. สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 3 กลุIมบริหารวิชาการ 

21  อังคาร   

22  พุธ   

23  พฤหัสบด ี   

24  ศุกร/   

25 วันหยุด เสาร/   

26 วันหยุด อาทิตย/ สอบชิงทุนระดับประเทศ S-M-E สมาคมศิษย/เกIาฯ 

27 สัปดาห<ที่ 14 จันทร/   

28  อังคาร   

29  พุธ   

30  พฤหัสบด ี 30-31 ม.ค. 63 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 จัดคIายพักแรม  

ณ คIายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนครสวรรค/ 

กลุIมบริหารวิชาการ 

31  ศุกร/   

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

 
 

 

 

 

 



    
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2562  

โรงเรียนนครสวรรค< เดือน กุมภาพันธ< 
 

วันท่ี เรียน วัน กิจกรรม ผูFรับผิดชอบ 

1 วันหยุด เสาร/ นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET กลุIมบริหารวิชาการ 
2 วันหยุด อาทิตย/ นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET กลุIมบริหารวิชาการ 
3 สัปดาห<ที ่15 จันทร/   

4  อังคาร   

5  พุธ 5-7 ก.พ. 63    ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.2 เขBาคIายพักแรม กลุIมบริหารวิชาการ 

6  พฤหัสบด ี 6-11 ก.พ. 63  รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเขBาเรียนชั้นม.4 กลุIมบริหารวิชาการ 

7  ศุกร/   

8 วันหยุด เสาร/ วันมาฆบูชา  

9 วันหยุด อาทิตย/   

10 ป;ดเรียน จันทร/ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา  

11 สัปดาห<ที ่16 อังคาร   

12  พุธ 12-14 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 

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

กลุIมบริหารวิชาการ 

13  พฤหัสบด ี 12-14 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 กลุIมบริหารวิชาการ 
14  ศุกร/ - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที ่1/2563 กลุIมบริหารวิชาการ 
15 วันหยุด เสาร/   

16 วันหยุด อาทิตย/   

17 สัปดาห<ที ่17 จันทร/   

18  อังคาร แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมวิชาการ และผลงาน IS กลุIมบริหารวิชาการ 

19  พุธ   

20  พฤหัสบด ี ประกาศผลสมัครเขBาเรียนชั้นม.4 โรงเรียนนครสวรรค/ (ม.3 เดิม) กลุIมบริหารวิชาการ 

21  ศุกร/   

22 วันหยุด เสาร/ 22-25 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT/ PAT 

22-26 ก.พ. 63 

- รับสมัครนักเรียนหBองเรียนพิเศษ ชั้น ม.1  

  โครงการดาวรุIงมุIงโอลิมป;ก ปcการศึกษา 2563 

- รับสมัครนักเรียนหBองเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 

  โครงการ พสวท. (สมทบ) /โครงการหBองเรียนพิเศษ 

  วิทยาศาสตร/ / โครงการหBองเรียนพิเศษ พหุภาษา (MP)  

กลุIมบริหารวิชาการ 

23 วันหยุด อาทิตย/ 22-25 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT/ PAT  

24 สัปดาห<ที ่18 

ป;ดเรียน 

จันทร/ 22-25 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT/ PAT  

25 ป;ดเรียน อังคาร 22-25 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT/ PAT  

26  พุธ   

27  พฤหัสบด ี   

28  ศุกร/   

29 วันหยุด เสาร/ นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET ปcการศึกษา 2562  

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  



    
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2562  

โรงเรียนนครสวรรค< เดือน มีนาคม 

วันท่ี เรียน วัน กิจกรรม ผูFรับผิดชอบ 

1 วันหยุด อาทิตย/ นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET ปcการศึกษา 2562 กลุIมบริหารวิชาการ 
2 สัปดาห<ที ่19 จันทร/ นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562 กลุIมบริหารวิชาการ 
3  อังคาร นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562 กลุIมบริหารวิชาการ 
4  พุธ นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562 กลุIมบริหารวิชาการ 
5  พฤหัสบด ี นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562 กลุIมบริหารวิชาการ 
6  ศุกร/ นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562 กลุIมบริหารวิชาการ 
7 วันหยุด เสาร/ - สอบคัดเลือกเขBาเปzนนักเรียนชั้น ม.1 โครงการดาวรุIงฯ กลุIมบริหารวิชาการ 
8 วันหยุด อาทิตย/ - สอบคัดเลือกเขBาเปzนนักเรียน ชั้น ม.4 โครงการพสวท.(สมทบ) / 

  /หBองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร// /หBองเรียนพิเศษ พหุภาษา (MP)  

กลุIมบริหารวิชาการ 

9 สัปดาห<ที ่20 จันทร/   

10  อังคาร   

11  พุธ - ครูและบุคลากรแสดงผลงาน ฯลฯ กลุIมบริหารบุคคล 

12  พฤหัสบด ี - ประกาศผลการสอบ และรายงานตัวนักเรียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 1 โครงการดาวรุIงมุIงโอลิมป;ก 

กลุIมบริหารวิชาการ 

13  ศุกร/ - ประกาศผลการสอบ และรายงานตัวนักเรียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 4  โครงการ พสวท. (สมทบ) /หBองเรียน 

  พิเศษวิทยาศาสตร/ และหBองเรียนพิเศษ พหุภาษา (MP) 

กลุIมบริหารวิชาการ 

14 วันหยุด เสาร/ 14-15 มี.ค. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ  กลุIมบริหารวิชาการ 
15 วันหยุด อาทิตย/ 14-15 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นม.6  สอบ 9 วิชาสามัญ  กลุIมบริหารวิชาการ 
16  จันทร/ 16-18 มี.ค. 63 คIายนักเรียนโอลิมป;กดาวรุIงมุIงโอลิมป;ก 

16 มี.ค.63   มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 โครงการดาวรุIงฯ 

กลุIมบริหารวิชาการ 

17  อังคาร - มอบตัวเขBาเปzนนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ พสวท. (สมทบ) / 

  หBองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร/ฯ /หBองเรียนพิเศษ พหุภาษา(MP) 

กลุIมบริหารวิชาการ 

18  พุธ   

19  พฤหัสบด ี   

20  ศุกร/   

21 วันหยุด เสาร/ 21-25 มี.ค.63 รับสมคัรนักเรียนประเภทหBองเรียนทั่วไป ม.1  

  ประเภทความสามารถพิเศษ/เขตพื้นที่บริการ/หBองเรียนทั่วไป 

21-25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.4 ประเภทหBองเรียนทั่วไป  

กลุIมบริหารวิชาการ 

22 วันหยุด อาทิตย/   

23  จันทร/   

24  อังคาร - สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ กลุIมบริหารวิชาการ 
25  พุธ   

26  พฤหัสบด ี - ประกาศผลสอบ/รายงานตัว ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ กลุIมบริหารวิชาการ 
27  ศุกร/   
28 วันหยุด เสาร/ - สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทหBองเรียนทั่วไป กลุIมบริหารวิชาการ 
29 วันหยุด อาทิตย/ - สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทหBองเรียนทั่วไป กลุIมบริหารวิชาการ 
30  จันทร/   

31  อังคาร - มอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 /กิจกรรมบายเนียร/ ม.6 กลุIมบริหารวิชาการ 



    
 

ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2562  

โรงเรียนนครสวรรค< เดือน เมษายน 
 

วันท่ี เรียน วัน กิจกรรม ผูFรับผิดชอบ 

1  พุธ   

2  พฤหัสบด ี   
3  ศุกร/   
4 วันหยุด เสาร/   

5 วันหยุด อาทิตย/   

6  จันทร/ - มอบตัวเขBาเปzนนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 

  ประเภทเขตพื้นที่บริการ/ประเภทหBองเรียนทั่วไป 

กลุIมบริหารวิชาการ 

7  อังคาร - มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภท ม.3 (เดิม) 

- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทหBองเรียนทั่วไป  

กลุIมบริหารวิชาการ 

8  พุธ   

9  พฤหัสบด ี   

10  ศุกร/   

11 วันหยุด เสาร/   

12 วันหยุด อาทิตย/   

13 วันหยุด จันทร/ วันสงกรานต/  

14 วันหยุด อังคาร วันสงกรานต/  

15 วันหยุด พุธ วันสงกรานต/  

16  พฤหัสบด ี   

17  ศุกร/   

18 วันหยุด เสาร/   

19 วันหยุด อาทิตย/   

20  จันทร/   

21  อังคาร   

22  พุธ   

23  พฤหัสบด ี   

24  ศุกร/   

25 วันหยุด เสาร/   

26 วันหยุด อาทิตย/   

27  จันทร/   

28  อังคาร   

29  พุธ   

30  พฤหัสบด ี   

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

ขBอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2562 


