
 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่1/2560 

 
เมษายน 2560 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ส. 1 สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกต ิ งานรับนักเรียน  
อา. 2 สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกต ิ งานรับนักเรียน  
จ. 3 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล 3 – 7 เม.ย. 60 
อ. 4 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล  

รายงานตัว ม.3 เดิม ศึกษาต่อ ม.4 งานแนะแนว 4 – 5 เม.ย. 60 
พ. 5 รายงานตัว ม.1 งานรับนักเรียน  

รายงานตัว ม.3 เดิม ศึกษาต่อ ม.4 งานแนะแนว  
ยื่นความจ านงขอจัดที่เรียน ม.1 รอบสอง งานรับนักเรียน/ครูเวรวันปิดภาคเรียน 5 – 20 เม.ย. 60 
นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล  

พฤ. 6 รายงานตัว ม.4 งานรับนักเรียน  
ศ. 7 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล  
ส. 8    
อา. 9    
จ. 10 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล  
อ. 11 อนุมัติจบหลักสูตรภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล 11 – 12 เม.ย. 60 
พ. 12    
พฤ. 13 วันสงกรานต ์   
ศ. 14 วันสงกรานต ์   
ส. 15 วันสงกรานต ์   
อา. 16    
จ. 17    
อ. 18    
พ. 19 มอบตัว ม.1 งานรับนักเรียน  

นร. ม.3 ม.6 ที่เรียนภาคฤดูร้อน รับ ปพ.1, ปพ.2 งานทะเบียนและวัดผล  
พฤ. 20 มอบตัว ม.4 งานรับนักเรียน  
ศ. 21    
ส. 22    
อา. 23 ประกาศผลการจัดที่เรียน ม.1 รอบสอง และรายงานตัว งานรับนักเรียน/ครูเวรวันปิดภาคเรียน  
จ. 24 เร่ิมเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ 24 เม.ย.–5 พ.ค. 60 

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ 24 เม.ย.–5 พ.ค. 60 
อ. 25 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
พ. 26 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
พฤ. 27 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
ศ. 28 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
ส. 29    
อา. 30    
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่1/2560 

 
พฤษภาคม 2560 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
จ. 1 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อ. 2 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
พ. 3 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
พฤ. 4 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
ศ. 5 สิ้นสุดการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

จัดตารางสอน ภาค 1/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อบรมครู เร่ือง Google App กลุ่มสาระฯ การงานอาชพีฯ 8.00 – 16.30 น. 

ส. 6    
อา. 7    
จ. 8 ครูปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียน 4 กลุ่มบริหาร  

อบรมครู เร่ือง STEM Education กลุ่มบริหารวิชาการ 8 – 9 พ.ค. 60 
อ. 9 อบรมครู เร่ือง STEM Education กลุ่มบริหารวิชาการ  
พ. 10 วันวิสาขบชูา   
พฤ. 11 ปฐมนิเทศ ม.1 / ค่ายอัตลักษณ ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ศ. 12 ปฐมนิเทศ ม.4 / ค่ายอัตลักษณ ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส. 13 ประชุมผู้ปกครองและนร.โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (ม.1–ม.5) 

และลงทะเบียนเรียนซ้ า 1/60 
4 กลุ่มบริหาร / งานทะเบียนและวัดผล 7.30 – 11.30 น. 

ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ 4 กลุ่มบริหาร 12.00 – 16.00 น. 
อา. 14 ประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.5 ห้องเรียนปกติ  และ 

ลงทะเบียนเรียนซ้ า 1/60 
4 กลุ่มบริหาร /  
งานทะเบียนและวัดผล 

7.30 – 11.30 น. 

ประชุมผู้ปกครอง ม.3 ม.6 ห้องเรียนปกติ  และ 
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 1/60 

4 กลุ่มบริหาร /  
งานทะเบียนและวัดผล 

12.00 – 16.00 น. 

จ. 15 นักเรียนพบครูที่ปรึกษา ภาค 1/60 
(ปฐมนิเทศ/รับตารางสอน/ท าความสะอาดห้องเรียน) 

4 กลุ่มบริหาร 8.00 – 9.30 น. 

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 4 กลุ่มบริหาร 10.00 – 12.00 น. 
อบรมครู เร่ือง OBECQA กลุ่มบริหารวิชาการ 13.00 – 16.30 น. 

อ. 16 เปิดภาคเรียน 1/60 และเร่ิมเรียนซ้ า ภาค 1/60 4 กลุ่มบริหาร / งานทะเบียนและวัดผล 16 – 26 พ.ค. 60 
พ. 17    
พฤ. 18    
ศ. 19    
ส. 20    
อา. 21    
จ. 22 ค่ายคุณธรรม ม.4 งานกิจการนกัเรียน 22 – 23 พ.ค. 60 
อ. 23 ค่ายคุณธรรม ม.4 งานกิจการนกัเรียน  
พ. 24    
พฤ. 25 ค่ายคุณธรรม ม.1 งานกิจการนกัเรียน 25 – 26 พ.ค. 60 
ศ. 26 ค่ายคุณธรรม ม.1 งานกิจการนกัเรียน  

สวดมนต์สุขใจ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
ส. 27    
อา. 28    
จ. 29 สัปดาห์เลือกตั้งกรรมการนักเรียน งานกิจการนกัเรียน 29 – 30 พ.ค. 60 

ค่ายคุณธรรม ม.5 งานกิจการนกัเรียน 29 – 30 พ.ค. 60 
อ. 30 สัปดาห์เลือกตั้งกรรมการนักเรียน งานกิจการนกัเรียน  

ค่ายคุณธรรม ม.5 งานกิจการนกัเรียน  
พ. 31 วันงดสูบบุหรี่โลก งานกิจการนกัเรียน  

ส่งผลการเรียนซ้ า ภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  



 

 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่1/2560 

 
มิถุนายน 2560 
 
ทุกวันจันทร์ และ พฤหัสบดี ประชุม OBECQA เวลา 15.30 – 17.30 น. (มิ.ย. – ก.ค. 60) 
ประชุมแผนกลยุทธ์วันอังคารทุกสัปดาห์   ยกเว้นวันประชุมวิชาการ 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
พฤ. 1 ค่ายคุณธรรม ม.2 งานกิจการนกัเรียน 1 – 2 มิ.ย. 60 

นิเทศสัญจร / นิเทศโดยผู้บริหาร / นิเทศกลุ่มสาระฯ งานนิเทศการศึกษา 1 มิ.ย. – 10 ส.ค. 60 
ศ. 2 ค่ายคุณธรรม ม.2 งานกิจการนกัเรียน  

เลือกตั้งประธานนักเรียน 
ประชุมคณะกรรมการงานประกันภายในฯ งานประกันภายในสถานศึกษา  

ส. 3 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 1 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 4    
จ. 5 กิจกรรมวันสิ่งแวดลอ้มโลก กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  

ค่ายคุณธรรม ม.6 งานกิจการนกัเรียน 5 – 6 มิ.ย. 60 
อ. 6 ค่ายคุณธรรม ม.6 งานกิจการนกัเรียน  

จัดท าแผนกลยุทธ ์ งานนโยบายและแผน  
พ. 7    
พฤ. 8 ค่ายคุณธรรม ม.3 งานกิจการนกัเรียน 8 – 9 มิ.ย. 60 
ศ. 9 ค่ายคุณธรรม ม.3 งานกิจการนกัเรียน  

ศุกร์อิ่มบุญ #1 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส. 10 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 2 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 11    
จ. 12 สัปดาห์แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 12 – 23 มิ.ย. 60 เวลาพัก

กลางวัน 
อ. 13 จัดท าแผนกลยุทธ ์ งานนโยบายและแผน  
พ. 14 ซ้อมพิธีไหว้คร-ูประดับพระเกี้ยว งานกิจการนกัเรียน  
พฤ. 15 พิธีไหว้คร-ูประดับพระเกี้ยว งานกิจการนกัเรียน  
ศ. 16 ศุกร์อิ่มบุญ #2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

อบรมเรื่อง โรคเอดส์ ม.1 (ห้องละ 5 คน รวม 50 คน) งานอนามัยโรงเรียน 8.00 – 16.30 น. 
ส. 17 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 3 กลุ่มบริหารวิชาการ  

ค่ายศักยภาพไทย – สังคม กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย / สังคมศึกษา 17 – 18 มิ.ย. 60 
อา. 18 ค่ายศักยภาพไทย – สังคม กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย / สังคมศึกษา  
จ. 19    
อ. 20 จัดท าแผนกลยุทธ ์ งานนโยบายและแผน  
พ. 21    
พฤ. 22 อบรมบรรณารักษ์น้อย งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ  
ศ. 23 ศุกร์อิ่มบุญ #3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส. 24 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 4 กลุ่มบริหารวิชาการ  

English Day Camp ม.4 กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
อา. 25    
จ. 26 วันต่อต้านยาเสพติด งานกิจการนกัเรียน  

วันสุนทรภู ่ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  
ตรวจสุขภาพนักเรียน 1/60 งานอนามัยโรงเรียน 26 – 28 มิ.ย. 60 

อ. 27 ตรวจสุขภาพนักเรียน 1/60 งานอนามัยโรงเรียน  
จัดท าแผนกลยุทธ ์ งานนโยบายและแผน  

พ. 28 ตรวจสุขภาพนักเรียน 1/60 งานอนามัยโรงเรียน  
พฤ. 29 วันสถาปนาลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมพุทธมามกะ ม.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพระราม ๙ ฯ 
ศ. 30 หล่อเทียนจ าน าพรรษา งานกิจการนกัเรียน  

สวดมนต์สุขใจ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่1/2560 

 
กรกฎาคม 2560 
 
ทุกวันจันทร์ และ พฤหัสบดี ประชุม OBECQA เวลา 15.30 – 17.30 น. (มิ.ย. – ก.ค. 60) 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ส. 1 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 5 กลุ่มบริหารวิชาการ  

ค่ายภาษาฝร่ังเศส กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
ค่ายศักยภาพวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 1 – 2 ก.ค. 60 

อา. 2 ค่ายศักยภาพวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  
จ. 3 สัปดาห์แข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 3 – 7 ก.ค. 60 

สัปดาห์แข่งขันทักษะภาษาตา่งประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 3 – 7 ก.ค. 60 
อ. 4 ม.3 ม.6 ถ่ายรูปติด ปพ.1 งานทะเบียนและวัดผล  
พ. 5 ม.3 ม.6 ถ่ายรูปติด ปพ.1 งานทะเบียนและวัดผล  
พฤ. 6 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ม.5 งานคุณธรรม จริยธรรม วัดพระราม ๙ ฯ 
ศ. 7 วันทานาบาตะ กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  

แห่เทียนจ าน าพรรษา งานกิจการนกัเรียน  
ส. 8 วันอาสาฬหบชูา   
อา. 9 วันเข้าพรรษา   
จ. 10 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบชูา   
อ. 11 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา  ***ไม่แน่ใจ 
พ. 12    
พฤ. 13    
ศ. 14 ศุกร์อิ่มบุญ #4 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

วันชาติฝร่ังเศส กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
ส. 15 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 6 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 16    
จ. 17 สอบกลางภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล 17 – 21 ก.ค. 60 
อ. 18 สอบกลางภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  
พ. 19 สอบกลางภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  
พฤ. 20 สอบกลางภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  
ศ. 21 สอบกลางภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  
ส. 22 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 7 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 23    
จ. 24 ประมวลผลการสอบกลางภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล 24 – 26 ก.ค. 60 
อ. 25 ตัดสิน เพชร ต.อ.พ.ร. กลุ่มบริหารวิชาการ  
พ. 26    
พฤ. 27 ติว PAT ภาษาจีน กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 8.30 – 12.00 น. 
ศ. 28 สวดมนต์สุขใจ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  

วันภาษาไทยแห่งชาต ิ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  
ประกาศผลการสอบกลางภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล tupr.ac.th 

ส. 29 Classroom Meeting กลุ่มบริหารวิชาการ ม.ต้น–เช้า/ม.ปลาย–บ่าย 
อา. 30    
จ. 31 สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานพัฒนาการเรียนรู้ฯ 31 ก.ย. – 4 ส.ค. 60 
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่1/2560 

 
สิงหาคม 2560 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
อ. 1 ตรวจบุคลิกภาพนักเรียน งานกิจการนกัเรียน  

   
พ. 2 ทอดผ้าป่าการศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป  
พฤ. 3    
ศ. 4 ศุกร์อิ่มบุญ #5 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานพัฒนาการเรียนรู้ฯ  
ส. 5 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 8 กลุ่มบริหารวิชาการ  

ค่ายอาเซียนร่วมใจ ม.5 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
อา. 6 ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มบริหารทั่วไป  
จ. 7    
อ. 8 ASEAN DAY กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
พ. 9 ซ้อมกิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ   

ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 2561 ครั้งที่ 1 งานนโยบายและแผน  
พฤ. 10    
ศ. 11 กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ งานกิจการนกัเรียน/กลุ่มสาระฯสังคม  

Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารทั่วไป  
ส. 12 วันแม่แห่งชาต ิ   
อา. 13    
จ. 14 หยุดชดเชยวันแม่แหง่ชาต ิ   
อ. 15 อบรมมารยาทไทย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 15 – 16 ส.ค. 60 
พ. 16 อบรมมารยาทไทย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 8.00 – 15.30 น. 

ประกวดดาว-เดือน ม.3 รอบ 1 งานกิจการนกัเรียน คาบ 8 
พฤ. 17    
ศ. 18 ศุกร์อิ่มบุญ #6 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

วันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  
ส. 19 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 9 กลุ่มบริหารวิชาการ  

ค่ายภาษาญี่ปุ่น / ภาษาจีน กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ หอประชุม/ศูนย์เรียนรวม 
ค่ายศักยภาพคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  

อา. 20 ค่ายศักยภาพคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
จ. 21 ทัศนศึกษา ม.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21 – 23 ส.ค. 60 

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล คร้ังที่ 2/60 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 – 25 ส.ค. 60 
อ. 22 ทัศนศึกษา ม.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
พ. 23 ประกวดดาว-เดือน ม.3 รอบ 2 งานกิจการนกัเรียน  

ทัศนศึกษา ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
พฤ. 24 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 2561 ครั้งที่ 2 งานนโยบายและแผน  
ศ. 25 ศุกร์อิ่มบุญ #7 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

สวดมนต์สุขใจ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
ส. 26 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 10 กลุ่มบริหารวิชาการ  

ศึกษาดูงานและศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
อา. 27 อบรม YC งานแนะแนว  

ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ลูกจ้างประจ า/ชัว่คราว) กลุ่มบริหารทั่วไป  
จ. 28 สัปดาห์ 5ส ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารทั่วไป 28 – 30 ส.ค. 60 
อ. 29 ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มบริหารวิชาการ  
พ. 30    
พฤ. 31 ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่1/2560 

 
กันยายน 2560 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ศ. 1 ศุกร์อิ่มบุญ #8 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

ประกวดมารยาทไทย ม.ต้น – ม.ปลาย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 8.00 – 12.00 น. 
ประกวดวงสตริง กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 13.00 น. เป็นต้นไป 
หลอมแผนปฏบิัติการ 2561 งานนโยบายและแผน 1 – 3 ก.ย. 60 

ส. 2 หลอมแผนปฏบิัติการ 2561 งานนโยบายและแผน  
อา. 3 หลอมแผนปฏบิัติการ 2561 งานนโยบายและแผน  
จ. 4    
อ. 5    
พ. 6    
พฤ. 7 ติว PAT ภาษาจีน กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 8.30 – 12.00 น. 
ศ. 8 ส่งรายชื่อ นร. มส. ภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  

ติว GAT ภาษาอังกฤษ ม.6 กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 8.30 – 12.00 น. 
ปิดระบบการขออนุมัติงบประมาณ งานนโยบายและแผน  

ส. 9 ศึกษาดูงานและศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
สอบ Pre-ม.ต้น งานแนะแนว  

อา. 10 ศึกษาดูงานและศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  
สอบ Pre-Admission งานแนะแนว  

จ. 11 พิธีมุฑิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
อ. 12 ส่งแผนปฏิบัติการ 2561 งานนโยบายและแผน  
พ. 13 สอบ Pre-ONET งานแนะแนว  
พฤ. 14 สอบปลายภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล 14 – 22 ก.ย. 60 
ศ. 15 สอบปลายภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  
ส. 16 ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ งานแนะแนว / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  

ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา  
อา. 17 ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  
จ. 18 สอบปลายภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  
อ. 19 สอบปลายภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  
พ. 20 สอบปลายภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  
พฤ. 21 สอบปลายภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  
ศ. 22 สอบปลายภาค 1/60 งานทะเบียนและวัดผล  

ติว GAT เช่ือมโยง ม.6  งานแนะแนว  
ส. 23 ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 – 24 ก.ย. 60 
อา. 24 ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
จ. 25 ส่งร่างแผนปฏิบัติการ 2561 ให้กรรมการสถานศึกษา งานนโยบายและแผน  
อ. 26 ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
พ. 27 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15.30 น. 
พฤ. 28    
ศ. 29 ประมวลผลการสอบปลายภาค 1/60 (ต.2ก,ปพ.6) งานทะเบียนและวัดผล 29 – 3 ต.ค. 60 

วันวานทีพ่ากเพยีรวันเกษียณที่ภาคภูมิ กลุ่มบริหารทั่วไป  
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน งานส านักงานผู้อ านวยการ  

ส. 30 ศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู ้ กลุ่มสาระฯ การงานอาชพีฯ  
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่1/2560 

 
ตุลาคม 2560 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
อา. 1    
จ. 2 สอนเสริมโครงการ MEP ม.ต้น – ม.ปลาย กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 2 – 13 ต.ค. 60 
อ. 3 ครูผู้สอนส่ง ปพ.5 งานทะเบียนและวัดผล  
พ. 4 ประกาศผลสอบปลายภาค 1/60  แจก ปพ.6 ของนักเรียน 

ชั้น ม.1 – ม.6  และ สอบซ่อมครั้งที่ 1 
งานทะเบียนและวัดผล tupr.ac.th 

4 – 6 ต.ค. 60 
พฤ. 5 สอบซ่อม ครั้งที่ 1 งานทะเบียนและวัดผล  
ศ. 6 สอบซ่อม ครั้งที่ 1 งานทะเบียนและวัดผล  
ส. 7    
อา. 8    
จ. 9 สอบซ่อม ครั้งที่ 2 งานทะเบียนและวัดผล 9 – 10 ต.ค. 60 

จัดตารางสอน ภาค 2/60 กลุ่มบริหารวิชาการ 9 – 20 ต.ค. 60 
ค่ายวยัใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนกัเรียน 9 – 12 ต.ค. 60 

อ. 10 สอบซ่อม ครั้งที่ 2 งานทะเบียนและวัดผล  
จัดตารางสอน ภาค 2/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
ค่ายวยัใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนกัเรียน  

พ. 11 จัดตารางสอน ภาค 2/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
ค่ายวยัใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนกัเรียน  

พฤ. 12 จัดตารางสอน ภาค 2/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
ค่ายวยัใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนกัเรียน  

ศ. 13    
ส. 14    
อา. 15    
จ. 16 จัดตารางสอน ภาค 2/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อ. 17 จัดตารางสอน ภาค 2/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  
พ. 18 จัดตารางสอน ภาค 2/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  

MEP English CAMP กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 18 – 20 ต.ค. 60 
พฤ. 19 จัดตารางสอน ภาค 2/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  

MEP English CAMP กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
ศ. 20 จัดตารางสอน ภาค 2/60 กลุ่มบริหารวิชาการ  

MEP English CAMP กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
ส. 21    
อา. 22    
จ. 23 วันปิยมหาราช   
อ. 24 ครูและนักเรียน เปิดภาคเรียน 2/60 

(ปฐมนิเทศ/พบครูที่ปรึกษา/ท าความสะอาดห้องเรียน) 
4 กลุ่มบริหาร  

พ. 25 เปิดภาคเรียน 2/60   
พฤ. 26    
ศ. 27    
ส. 28 ประชุมผู้ปกครองและนร. โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (ม.1–ม.5) 

และลงทะเบียนเรียนซ้ า 2/60 
4 กลุ่มบริหาร / งานทะเบียนและวัดผล 7.30 – 11.30 น. 

ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ  และ 
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 2/60 

4 กลุ่มบริหาร 12.00 – 16.00 น. 

อา. 29 ประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.5 ห้องเรียนปกติ  และ 
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 2/60 

4 กลุ่มบริหาร /  
งานทะเบียนและวัดผล 

7.30 – 11.30 น. 

ประชุมผู้ปกครอง ม.3 ม.6 ห้องเรียนปกติ  และ 
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 2/60 

4 กลุ่มบริหาร /  
งานทะเบียนและวัดผล 

12.00 – 16.00 น. 

จ. 30    
อ. 31 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่2/2560 

 
พฤศจิกายน 2560 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
พ. 1 ตรวจบุคลิกภาพนักเรียน งานกิจการนกัเรียน  
พฤ. 2    
ศ. 3    
ส. 4    
อา. 5    
จ. 6    
อ. 7    
พ. 8 กีฬาภายใน งานกิจการนกัเรียน/กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 8 – 10 พ.ย. 60 
พฤ. 9 กีฬาภายใน งานกิจการนกัเรียน/กลุ่มสาระฯสุขศึกษา  
ศ. 10 กีฬาภายใน งานกิจการนกัเรียน/กลุ่มสาระฯสุขศึกษา  
ส. 11 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 1 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 12    
จ. 13    
อ. 14 ส่งผลเรียนซ้ า ภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
พ. 15    
พฤ. 16    
ศ. 17 ศุกร์อิ่มบุญ #1 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส. 18 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 2 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 19    
จ. 20 สอบธรรมศึกษา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ***โรงเรียนหยุด 
อ. 21    
พ. 22 กิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22 – 24 พ.ย. 60 
พฤ. 23 กิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3 

และวันมหาธีรราชเจา้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ศ. 24 กิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ส. 25    
อา. 26    
จ. 27    
อ. 28    
พ. 29    
พฤ. 30 รับประทานอาหารฝรั่งเศส กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่2/2560 

 
ธันวาคม 2560 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ศ. 1 ศุกร์อิ่มบุญ #2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

ซ้อมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ งานกิจการนกัเรียน/กลุ่มสาระฯสังคม  
ส. 2 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 3 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 3    
จ. 4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 /วันชาติ/วันพ่อแห่งชาต ิ งานกิจการนกัเรียน/กลุ่มสาระฯสังคม  

Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารทั่วไป  
อ. 5 วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 /วันชาติ/วันพ่อแห่งชาต ิ   
พ. 6    
พฤ. 7 เทศน์มหาชาติ กลุ่มบริหารทั่วไป 7 – 8 ธ.ค. 60 
ศ. 8 เทศน์มหาชาติ กลุ่มบริหารทั่วไป  

ศุกร์อิ่มบุญ #3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส. 9    
อา. 10 วันรัฐธรรมนูญ   
จ. 11 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ   
อ. 12    
พ. 13    
พฤ. 14 ติว PAT ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 8.30 – 12.00 น. 
ศ. 15 ศุกร์อิ่มบุญ #4 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส. 16 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 4 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 17    
จ. 18    
อ. 19    
พ. 20 วันคริสต์มาส กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
พฤ. 21 สอบกลางภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล 21 – 27 ธ.ค. 60 
ศ. 22 สอบกลางภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
ส. 23    
อา. 24    
จ. 25 สอบกลางภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
อ. 26 สอบกลางภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
พ. 27 สอบกลางภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
พฤ. 28 วันครอบครัว ต.อ.พ.ร. กลุ่มบริหารทั่วไป  
ศ. 29 สวดมนต์สุขใจ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  

ศุกร์อิ่มบุญ #5 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ประมวลผลการสอบกลางภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 

ส. 30    
อา. 31 วันสิ้นปี   
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่2/2560 

 
มกราคม 2561 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
จ. 1 วันขึ้นปีใหม ่   
อ. 2 หยุดชดเชยวันสิ้นป ี   
พ. 3 ตรวจบุคลิกภาพนักเรียน งานกิจการนกัเรียน  
พฤ. 4    
ศ. 5    
ส. 6 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 5 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 7    
จ. 8 ประกาศผลสอบกลางภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล tupr.ac.th 

ติว O-NET โรงเรียนบ้านสบมาง กลุ่มบริหารวิชาการ 8 – 12 ม.ค. 61 
อ. 9 แข่งลีลาศ ม.6 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา  
พ. 10 ติว O-NET ม.3 และ ม.6 ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 8.30 – 16.30 น. 
พฤ. 11    
ศ. 12 กิจกรรมเด็กดีศรี ต.อ.พ.ร. งานกิจการนกัเรียน  
ส. 13    
อา. 14 Classroom Meeting กลุ่มบริหารวิชาการ ม.ต้น–เช้า/ม.ปลาย–บ่าย 
จ. 15 กิจกรรมครูดีศรี ต.อ.พ.ร. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
อ. 16 วันครู   
พ. 17 ติว O-NET ม.6 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 8.00 – 16.30 น. 
พฤ. 18 ติว O-NET ม.3 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 8.00 – 16.30 น. 
ศ. 19 ศุกร์อิ่มบุญ #6 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส. 20 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 6 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 21 ค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 (Math Day Camp) กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
จ. 22 ติว O-NET โรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. กลุ่มบริหารวิชาการ 22 – 26 ม.ค. 61 
อ. 23 ติว O-NET ม.3 ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 8.30 – 12.00 น. 
พ. 24 ติว O-NET ม.6 ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 8.30 – 12.00 น. 

ประกวดลูกทุ่ง ม.3 งานกิจการนกัเรียน  
พฤ. 25 ติว O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 8.30 – 12.00 น. 
ศ. 26 ศุกร์อิ่มบุญ #7 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

สวดมนต์สุขใจ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
ส. 27 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 7 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 28 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.2 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  
จ. 29 ติว O-NET ม.3 และ ม.6 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 8.00 – 16.30 น. 
อ. 30 ติว O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 8.30 – 12.00 น. 
พ. 31    
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่2/2560 

 
กุมภาพันธ ์2561 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
พฤ. 1    
ศ. 2 ศุกร์อิ่มบุญ #8 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

นิทรรศการวิชาการ / กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มบริหารวิชาการ  
ส. 3 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 8 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 4    
จ. 5    
อ. 6    
พ. 7    
พฤ. 8    
ศ. 9 ศุกร์อิ่มบุญ #9 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

วันสถาปนาโรงเรียน ครบปีที่ 15 / คืนสู่เหย้า ต.อ.พ.ร. 4 กลุ่มบริหาร  
ส. 10 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 9 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 11    
จ. 12 สัปดาห์ 5 ส. ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารทั่วไป 12 – 14 ก.พ. 61 
อ. 13 สัปดาห์ 5 ส. ครั้งที่ 2   
พ. 14 สัปดาห์ 5 ส. ครั้งที่ 2   
พฤ. 15    
ศ. 16 ศุกร์อิ่มบุญ #10 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

วันตรุษจีน กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
ปิดระบบการขออนุมัติงบประมาณ งานนโยบายและแผน  

ส. 17 สอนเสริมวันเสาร์ คร้ังที่ 10 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 18    
จ. 19 ส่งรายชื่อ นร. มส. ภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล คร้ังที่ 1/61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 – 23 ก.พ. 61 
อ. 20    
พ. 21 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 งานกิจการนกัเรียน  
พฤ. 22 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล 22 ก.พ. – 2 มี.ค. 61 
ศ. 23 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  

ส. 24    
อา. 25    
จ. 26 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
อ. 27 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
พ. 28 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่2/2560 

 
มีนาคม 2561 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
พฤ. 1 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
ศ. 2 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล  
ส. 3    
อา. 4    
จ. 5 ค่ายวยัใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนกัเรียน 5 – 8 มี.ค. 61 
อ. 6 ค่ายวยัใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนกัเรียน  
พ. 7 ค่ายวยัใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนกัเรียน  
พฤ. 8 ค่ายวยัใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนกัเรียน  

ประมวลผลการสอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวัดผล 8 – 12 มี.ค. 61 
ค่ายไซเกียว ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  

ศ. 9 ติว PAT ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 8.30 – 12.00 น. 
ส. 10    
อา. 11    
จ. 12 ประมวลผลโปรแกรม School ICT จัดท า ต.2ก และ ปพ.6   
อ. 13 ประกาศผลสอบปลายภาค 2/60  แจก ปพ.6 ของนักเรียน 

ชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5  และ สอบซ่อมครั้งที่ 1 
งานทะเบียนและวัดผล tupr.ac.th 

13 – 15 มี.ค. 61 
พ. 14 ซ่อมครั้งที่ 1 งานทะเบียนและวัดผล  
พฤ. 15 ซ่อมครั้งที่ 1 งานทะเบียนและวัดผล  
ศ. 16 ซ่อมครั้งที่ 2 งานทะเบียนและวัดผล 16 – 19 มี.ค. 61 
ส. 17    
อา. 18    
จ. 19 ซ่อมครั้งที่ 2   

นักเรียนทัศนศึกษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 19 – 23 มี.ค. 61 
อ. 20 ท าเอกสารจบหลักสูตร งานทะเบียนและวัดผล 20 – 29 มี.ค. 61 

นักเรียนทัศนศึกษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
พ. 21 นักเรียนทัศนศึกษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
พฤ. 22 นักเรียนทัศนศึกษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
ศ. 23 นักเรียนทัศนศึกษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  
ส. 24    
อา. 25    
จ. 26    
อ. 27    
พ. 28    
พฤ. 29    
ศ. 30 อนุมัติจบหลักสูตร งานทะเบียนและวัดผล  
ส. 31    
 
  



 
ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที ่2/2560 

 
เมษายน 2561 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
อา. 1    
จ. 2 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล 2 – 5 เม.ย. 61 
อ. 3 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล  
พ. 4 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล  
พฤ. 5 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล  
ศ. 6 วันจักรี   
ส. 7    
อา. 8    
จ. 9 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวัดผล  
อ. 10    
พ. 11 อนุมัติจบหลักสูตร งานทะเบียนและวัดผล 10 – 11 เม.ย. 61 
พฤ. 12 นร. ม.3 ม.6 ที่เรียนภาคฤดูร้อน รับ ปพ.1, ปพ.2 งานทะเบียนและวัดผล  
ศ. 13 วันสงกรานต ์   
ส. 14 วันสงกรานต ์   
อา. 15 วันสงกรานต ์   
จ. 16 หยุดชดเชยวันสงกรานต ์   
อ. 17 หยุดชดเชยวันสงกรานต ์   
พ. 18    
พฤ. 19    
ศ. 20    
ส. 21    
อา. 22    
จ. 23    
อ. 24    
พ. 25    
พฤ. 26    
ศ. 27    
ส. 28    
อา. 29    
จ. 30    
 


