
 

         ปฏิทินกลุ*มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค9 ภาคเรียนท่ี 2 ป=การศึกษา 2563  

วันที ่ สัปดาห-ที ่ วัน กิจกรรม ผู5รับผิดชอบ 

เดือนพฤศจิกายน 

1  อาทิตย)   

2 19 จันทร)   

3  อังคาร   

4  พุธ   

5  พฤหัสบด ี   

6  ศุกร)   

7  เสาร)   

8  อาทิตย)   

9 20 จันทร) สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปIการศึกษา 2563 (ม.ปลาย) งานวัดผลฯ 

10  อังคาร สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปIการศึกษา 2563 (ม.ปลาย) งานวัดผลฯ 

11  พุธ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปIการศึกษา 2563 (ม.ปลาย , ม.ตTน) งานวัดผลฯ 

12 
 พฤหัสบด ี สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปIการศึกษา 2563 (ม.ตTน) 

ม.6 หTองเลขที่คี่  ทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน   

งานวัดผลฯ 

13 
 ศุกร) สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปIการศึกษา 2563 (ม.ตTน) 

ม.6 หTองเลขที่คูW  ทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน   

งานวัดผลฯ 

14  เสาร) ปDดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ป=การศึกษา 2563  

15  อาทิตย)   

16  จันทร) ม.1 หTองเลขที่คี่  ทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน   ม.6 เรียนสัปดาห)ที่ 1 

17  อังคาร ม.1 หTองเลขที่คูW  ทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน    

18  พุธ   

19  พฤหัสบด ี 19-20 พ.ย. รัฐบาลอนุมัติใหTหยุดเป\นกรณีพิเศษ   

20  ศุกร) 19-20 พ.ย. รัฐบาลอนุมัติใหTหยุดเป\นกรณีพิเศษ  

21  เสาร)   

22  อาทิตย)   

23  จันทร)  ม.6 เรียนสัปดาห)ที่ 2 

24  อังคาร   

25  พุธ   

26  พฤหัสบด ี - เป^ดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน ฝcายบริหาร 

27  ศุกร) - เป^ดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน ฝcายบริหาร 

28  เสาร)   

29  อาทิตย)   

30 
 จันทร) - ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1  ปIการศึกษา 2562  ดTวยระบบ online 

- เป^ดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน 

งานวัดผลฯ 

ฝcายบริหาร 
 

หมายเหต ุ   ครูประจำวิชา ม.6 มอบหมายงานนักเรียน ชWองทาง google classroom หรืออื่น ๆ  

                และใหTนักเรียนมาสWงภาระงาน ชWวง เป^ดเรียนเดือน ธันวาคม 2563  

  



วันที ่ สัปดาห-ที ่ วัน กิจกรรม ผู5รับผิดชอบ 

เดือนธันวาคม 

1 1 อังคาร เปDดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ป=การศึกษา 2563  

2  พุธ   

3  พฤหัสบด ี 3-4 ธ.ค. ลงทะเบียนสอบแกTตัว ทุกระดับ ครั้งที่ 1 งานวัดผลฯ 

4  ศุกร)   

5  เสาร) วันคลTายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ  

6  อาทิตย)   

7   จันทร)   

8  อังคาร 8-9 ธ.ค. นักเรียนสอบแกTตัว ทุกระดับชั้น ครั้งที่ 1 งานวัดผลฯ 

9  พุธ   

10 วันหยุด พฤหัสบด ี 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ  

11  ศุกร) 11 ธ.ค. รัฐบาลอนุมัติใหTหยุดเป\นกรณีพิเศษ  

12  เสาร)   

13  อาทิตย)   

14 

3 จันทร) -ครูประจำวิชา สWงผลสอบแกTตัว ครั้งที่ 1 ทุกระดับ 

-ประกาศผลการสอบแกTตัว ครั้งที่ 1 ทุกระดับ 

-14-15 ธ.ค. ลงทะเบียนสอบแกTตวั ทุกระดับครั้งที่ 2 

-กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรูT ม.6 

งานวัดผลฯ 

15  อังคาร ลงทะเบียนสอบแกTตัวนักเรียนทุกระดับชั้น ครั้งที่ 2 งานวัดผลฯ 

16 
 พุธ -16-17 ธ.ค. นักเรียนสอบแกTตัวทุกระดับชั้น ครั้งที่ 2 

-กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรูT ม.6 
งานวัดผลฯ 

17  พฤหัสบด ี -กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรูT ม.6  

18 
 ศุกร) -ครูประจำวิชา สWงผลสอบแกTตัว ครั้งที่ 2 ทุกระดับ 

-กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรูT ม.6 

งานวัดผลฯ 

19  เสาร) ประชุมสหกรณ)ออมทรัพย)สามัญศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค)  

20 
 อาทิตย) สถานที่เลือกตั้งนายกองค)การบริหารสWวนจังหวัดและสมาชิกสภาองค)การบริหาร

สWวนจังหวัดนครสวรรค) 

 

21 
4 จันทร) -กลุWมสาระฯ สWงบันทึกการจัดสอนแทน / ประกาศผลสอบแกTตัว ครั้งที่ 2  

-กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรูT ม.3 

 

งานวัดผลฯ 

22  อังคาร -22-23 ธ.ค.นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ / กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรูT ม.3 งานวัดผลฯ/วิชาการ 

23  พุธ -กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรูT ม.3  

24  พฤหัสบด ี สอบธรรมศึกษา ระดับ ม.1- ม.3 สังคมศึกษาฯ 

25  ศุกร) -กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรูT ม.3  

26  เสาร) ประชุมเครือขWายผูTปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และม.6   กลุWมบริหารกิจการนักเรียน 

27  อาทิตย) กิจกรรมการแสดงชมรมธรรมชาติฯ เพื่อหาทุนมอบนักเรียนสถานศึกษาตWาง ๆ   

28 5 จันทร)   

29  อังคาร   

30  พุธ - สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC งานสำนักงานวิชาการ 

31 วันหยุด พฤหัสบด ี 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปL   
 

 



วันที ่ สัปดาห-ที ่ วัน กิจกรรม ผู5รับผิดชอบ 

เดือนมกราคม 

1 วันหยุด ศุกร) วันศุกร-ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปLใหมQ  

2  เสาร)   

3  อาทิตย)   

4 6 จันทร)   

5  อังคาร   

6 
 พุธ - 6-8 ม.ค.  ม.3  เขTาคWายลูกเสือฯ และทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน   

- ม.6  สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 

งานกิจกรรมพัฒนาผูTเรียน 

งานวัดผลฯ 

7  พฤหัสบด ี - ม.6  สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563  

8  ศุกร) - ม.6  สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563  

9  เสาร)   

10  อาทิตย)   

11 7 จันทร) นักเรียน ม.6  ศึกษาค5นคว5าด5วยตนเอง  

12  อังคาร ม.4 หTองเลขที่คี่  ทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน    

13  พุธ ม.4 หTองเลขที่คูW  ทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน    

14  พฤหัสบด ี ม.5 หTองเลขที่คี่  ทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน    

15  ศุกร) ม.5 หTองเลขที่คูW  ทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน    

16  เสาร) จัดงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค- สพม.42 

17  อาทิตย) สนามสอบ TCASter MOCKExam  (สอบวิชาเฉพาะแพทย))  

18 8 จันทร) 18-22 มกราคม สัปดาห)นิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 1  

19  อังคาร   

20  พุธ  กลุWมสาระฯ สWงบันทึกการจัดสอนแทน งานหลักสูตรฯ 

21  พฤหัสบด ี   

22  ศุกร)   

23  เสาร) สนามสอบ TCASter MOCKExam  (สอบวิชาสามัญ คณิต อังกฤษ เคมี)  

24 
 อาทิตย) สนามสอบ TCASter MOCKExam   

(สอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ฟ^สิกส) วิทย)ทั่วไป ภาษาไทย สังคม) 

 

25 9 จันทร)   

26  อังคาร   

27  พุธ ครูประจำวิชา สWงผลเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 งานวัดผลฯ 

28 
 พฤหัสบด ี

- ประกาศผลเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 
งานวัดผลฯ 

งานกิจกรรมพัฒนาผูTเรียน 

29  ศุกร) - สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC งานสำนักงานวิชาการ 

30  เสาร) สนามสอบ TCASter MOCKExam  (สอบ GAT , PAT1)  

31  อาทิตย) สนามสอบ TCASter MOCKExam  (สอบ PAT2 , PAT3)  
 

 

 

 

 

 

 



วันที ่ สัปดาห-ที ่ วัน กิจกรรม ผู5รับผิดชอบ 

เดือนกุมภาพันธ- 

1 10 จันทร)  งานวัดผลฯ 

2  อังคาร  งานวัดผลฯ 

3 
 พุธ - ม.6  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 

- 3-5 ก.พ.  ม.2  เขTาคWายลูกเสือฯและทัศนศึกษาแหลWงเรียนรูTนอกหTองเรียน   

งานวัดผลฯ 

4 
 พฤหัสบด ี - ม.6  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 

- ครูประจำวิชา สWงผลเรียนซ้ำ  ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 1 - 5 

งานวัดผลฯ 

5 
 ศุกร) - ม.6  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 

- ประกาศผลเรียนซ้ำ  ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 1 - 5 

งานวัดผลฯ 

6  เสาร) ประชุมเครือขWายผูTปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และม.4  กลุ$มบริหารกิจการ

นักเรียน 

7  อาทิตย) ประชุมเครือขWายผูTปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.2 และม.5 กลุ$มบริหารกิจการ

นักเรียน 

8 11 จันทร) ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 (ม.ปลาย) งานวัดผลฯ 

9  อังคาร ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 (ม.ปลาย) งานวัดผลฯ 

10  พุธ ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 (ม.ปลาย , ม.ตTน) งานวัดผลฯ 

11  พฤหัสบด ี ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 (ม.ตTน) งานวัดผลฯ 

12  ศุกร) ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 (ม.ตTน) งานวัดผลฯ 

13  เสาร)   

14  อาทิตย) สนามสอบ TAC Contest - อคาเดมิค คอนเทสต) ประเทศไทย (ภาษาตWางประเทศ)  

15 12 จันทร)   

16  อังคาร   

17  พุธ   

18  พฤหัสบด ี ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ 

19  ศุกร) 19-21 ก.พ. คWายคณิตศาสตร) คณิตศาสตร) 

20  เสาร) 20-21 ก.พ. ระดับชั้น ม.1 เขTาคWายลูกเสือฯ กิจกรรมพัฒนาผูTเรียน 

21  อาทิตย)   

22 
13 จันทร) - กลุWมสาระฯ สWงบันทึกการจัดสอนแทน 

- 22-23 ก.พ. ลงทะเบียนแกTตัว ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ครั้งที่ 1 

งานสำนักงานวิชาการ 

งานวัดผลฯ 

23  อังคาร  งานวัดผลฯ 

24  พุธ 24-25 ก.พ. สอบแกTตัว ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ครั้งที่ 1 งานวัดผลฯ 

25  พฤหัสบด ี  งานวัดผลฯ 

26 
 ศุกร) - สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

- ครูประจำวิชา สWงผลการสอบแกTตัว ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ครั้งที่ 1 

งานสำนักงานวิชาการ 

งานวัดผลฯ 

27 
 เสาร) 27 ก.พ. การสอบชิงทุนการศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 22/2563   

           Nakhonsawan s-m-e Contest ประจำปIการศึกษา 2563 

วิทย)/คณิต/อังกฤษ 

28 
 อาทิตย) 

 
 

 

 

 



วันที ่ สัปดาห-ที ่ วัน กิจกรรม ผู5รับผิดชอบ 

เดือนมีนาคม 

1 14 จันทร) - ประกาศผลสอบแกTตัว ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ครั้งที่ 1 

- 1-2 มี.ค. ลงทะเบียนแกTตัว ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ครั้งที่ 2 

งานวัดผลฯ 

2  อังคาร   

3  พุธ 3-4 มี.ค. สอบแกTตัว ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ครั้งที่ 2 งานวัดผลฯ 

4  พฤหัสบด ี   

5  ศุกร) ครูประจำวิชา สWงผลสอบแกTตัว ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ครั้งที่ 2 งานวัดผลฯ 

6  เสาร)   

7  อาทิตย)   

8 

15 จันทร) - 8-12 มีนาคม  สัปดาห)นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 2 

- ประกาศผลสอบแกTตัว ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ครั้งที่ 2 

- ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6  

งานนิเทศฯ 

งานวัดผลฯ 

งานวัดผลฯ 

9  อังคาร   

10  พุธ   

11  พฤหัสบด ี   

12  ศุกร)   

13  เสาร) 13-14 มี.ค. ม.3 สอบ O-NET  (ประกาศผล 22 เม.ย. 64)  

14  อาทิตย)   

15 16 จันทร)   

16  อังคาร แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมวิชาการ และผลงาน IS งานกิจกรรมพัฒนาฯ 

17  พุธ   

18  พฤหัสบด ี   

19 

 ศุกร) 19-23 มี.ค. รับสมัครนักเรียนหTองเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 โครงการดาวรุWงฯ  

และชั้น ม.4 หTองเรียนพิเศษโครงการพสวท.(สมทบ) /หTองเรียนพิเศษ MP/ 

               หTองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร)ฯ ดTวยระบบออนไลน) 

งานสำนักงานวิชาการ 

20  เสาร) 20-23 มี.ค.  ม.6 สอบ GAT PAT   (ประกาศผล 23 เม.ย.64)  

21  อาทิตย)   

22 
17 จันทร) - กลุWมสาระฯ สWงบันทึกการจัดสอนแทน 

- ครูประจำวิชา สWงผลเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 

งานสำนักงานวิชาการ 

งานวัดผลฯ 

23  อังคาร ประกาศผลสอบ เรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 งานวัดผลฯ 

24  พุธ   

25  พฤหัสบด ี   

26  ศุกร)   

27  เสาร) 27-28 มี.ค.  ม.6 สอบ O-NET   (ประกาศผล 27 เม.ย. 64)  

28  อาทิตย)   

29 18 จันทร) ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ 

30  อังคาร ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ 
 

 

 

 

 



วันที ่ สัปดาห-ที ่ วัน กิจกรรม ผู5รับผิดชอบ 

เดือนเมษายน 

1  พฤหัสบด ี ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ 

2  ศุกร) ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปIการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ 

3  เสาร)   สอบคัดเลือกหTองเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 โครงการดาวรุWงฯ งานสำนักงานวิชาการ 

4 
 อาทิตย) สอบคัดเลือกหTองเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 โครงการพสวท. (สมทบ) / 

หTองเรียนพิเศษ MP/หTองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร)ฯ 

งานสำนักงานวิชาการ 

5 19 จันทร)   

6  อังคาร   

7  พุธ 7-9 เม.ย. คWายนักเรียนในโครงการดาวรุWงมุWงโอลิมป^ก ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 2-3  

8  พฤหัสบด ี   

9  ศุกร) ประกาศผลสอบ หTองเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 โครงการดาวรุWงฯดTวยระบบออนไลน)  

10 

ป^ดเรียน 

2 /2563 

เสาร) - รายงานตัวหTองเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ดTวยระบบออนไลน) 

- ประกาศผลสอบหTองเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 โครงการพสวท. (สมทบ) / 

  หTองเรียนพิเศษMP /หTองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร)ฯ  ดTวยระบบออนไลน) 

งานสำนักงานวิชาการ 

11 
 อาทิตย) - รายงานตัวหTองเรียนพิเศษ ชั้น ม.4  โครงการพสวท. (สมทบ) /หTองเรียนพิเศษ MP 

 /หTองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร)ฯ  ดTวยระบบออนไลน) 

งานสำนักงานวิชาการ 

12 20 จันทร)   

13  อังคาร   

14  พุธ   

15  พฤหัสบด ี   

16  ศุกร)   

17  เสาร)   

18  อาทิตย)   

19 
 จันทร) - มอบตัวนักเรียนหTองเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 โครงการดาวรุWงมุWงโอลิมป^ก  

  ณ หอประชุมโรงเรียนฯ  

กลุWมบริหารงบประมาณฯ 

20 
 อังคาร - มอบตัวนักเรียนหTองเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 โครงการพสวท. (สมทบ) /หTองเรียนพิเศษ 

  MP / หTองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร)ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนฯ 

กลุWมบริหารงบประมาณฯ 

21  พุธ   

22  พฤหัสบด ี   

23  ศุกร)   

24 

 เสาร) - 24-27 เม.ย. รับสมัครนักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ ระบบออนไลน) 

- 24-28 เม.ย. รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 หTองเรียนทั่วไป และชั้น ม.4  

                  หTองเรียนปกต ิระบบออนไลน) 

งานสำนักงานวิชาการ 

25  อาทิตย)   

26  จันทร)   

27  อังคาร   

28  พุธ - ประกาศรายชื่อผูTมีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ  ระบบออนไลน) งานสำนักงานวิชาการ 

29 
 พฤหัสบด ี - สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ  ภาคปฏิบัต ิ

 - ประกาศรายชื่อผูTมีสิทธิ์สอบ ม.1 หTองเรียนทั่วไป/ม.4 หTองเรียนปกต ิระบบออนไลน) 

งานสำนักงานวิชาการ 

30  ศุกร) ประกาศผลสอบและรายงานตัว ชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ  ระบบออนไลน)  งานสำนักงานวิชาการ 



วันที ่ สัปดาห-ที ่ วัน กิจกรรม ผู5รับผิดชอบ 

เดือนพฤษภาคม 

1  เสาร) สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 หTองเรียนทั่วไป   

2  อาทิตย) สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 หTองเรียนปกต ิ  

3  จันทร)   

4  อังคาร   

5  พุธ ประกาศผลสอบและรายงานตัว ชั้น ม.1 หTองเรียนทั่วไป ระบบออนไลน)  

6  พฤหัสบด ี ประกาศผลสอบและรายงานตัว ชั้น ม.4 หTองเรียนปกติ ระบบออนไลน)  

7  ศุกร)   

8  เสาร) มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 หTองเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนฯ  

9  อาทิตย) มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4 หTองเรียนปกติ  ณ หอประชุมโรงเรียนฯ  

10  จันทร)   

11  อังคาร   

12  พุธ เปDดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ป=การศึกษา 2564  

13  พฤหัสบด ี   

14  ศุกร)   

15  เสาร)   

16  อาทิตย)   

17  จันทร)   

18  อังคาร   

19  พุธ   

20  พฤหัสบด ี   

21  ศุกร)   

22  เสาร)   

23  อาทิตย)   

24  จันทร)   

25  อังคาร   

26  พุธ   

27  พฤหัสบด ี   

28  ศุกร)   

29  เสาร)   

30  อาทิตย)   

 

หมายเหตุ  ปฏิทินนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


