
 
ปฏิทินกจิกรรม  ภาคเรียนที่ 2/2560 

 
กุมภาพันธ ์2561 
 

วันที ่ กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ หมายเหต ุ
พฤ. 1    
ศ. 2 ศุกร์อ่ิมบุญ #8 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

นิทรรศการวิชาการ / กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มบริหารวิชาการ  
ส. 3 สอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 8 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 4    
จ. 5    
อ. 6    
พ. 7    
พฤ. 8    
ศ. 9 ศุกร์อ่ิมบุญ #9 กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

วันสถาปนาโรงเรียน ครบปีที่ 15 / คืนสู่เหย้า ต.อ.พ.ร. 4 กลุ่มบริหาร  
ปดิระบบการขออนุมตัิงบประมาณ งานนโยบายและแผน  

ส. 10 สอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 9 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 11 ต.อ.พ.ร. ร่วมใจเดินเพ่ือสุขภาพ 4 กลุ่มบริหาร สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น 
จ. 12 สัปดาห์ 5 ส. ครั้งที ่2 กลุ่มบริหารทั่วไป 12 – 14 ก.พ. 61 
อ. 13 สัปดาห์ 5 ส. ครั้งที ่2   
พ. 14 สัปดาห์ 5 ส. ครั้งที ่2   
พฤ. 15 ส่งรายชื่อ นร. มส. ภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล  

ติว PAT ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 8.30 – 12.00 น. 
ศ. 16 วันตรุษจีน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 งานกิจการนักเรียน  
ส. 17 สอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 10 กลุ่มบริหารวิชาการ  
อา. 18    
จ. 19 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่ 1/61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 – 23 ก.พ. 61 
อ. 20 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล 20 ก.พ. – 2 มี.ค. 61 
พ. 21 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล  
พฤ. 22 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล  
ศ. 23 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล  
ส. 24 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP งานรับนักเรียน 24 – 28 ก.พ. 61 
อา. 25 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP งานรับนักเรียน  
จ. 26 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล  

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP งานรับนักเรียน  
อ. 27 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล  

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP งานรับนักเรียน  
พ. 28 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล  

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP งานรับนักเรียน รับสมัคร MEP วันสุดทา้ย 
 
  



 
ปฏิทินกจิกรรม  ภาคเรียนที่ 2/2560 

 
มีนาคม 2561 
 

วันที ่ กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ หมายเหต ุ
พฤ. 1 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล  
ศ. 2 สอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล  
ส. 3    
อา. 4    
จ. 5 ค่ายวัยใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนักเรียน 5 – 8 มี.ค. 61 
อ. 6 ค่ายวัยใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนักเรียน  

ค่ายไซเกียว ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
พ. 7 ค่ายวัยใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนักเรียน  
พฤ. 8 ประมวลผลการสอบปลายภาค 2/60 งานทะเบียนและวดัผล 8 – 12 มี.ค. 61 

ค่ายวัยใส ต.อ.พ.ร. งานกิจการนักเรียน  
ศ. 9    
ส. 10 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP งานรับนักเรียน  
อา. 11 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP งานรับนักเรียน  
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 
งานทะเบียนและวดัผล tupr.ac.th 

13 – 15 มี.ค. 61 
พ. 14 ซ่อมครั้งที่ 1 งานทะเบียนและวดัผล  
พฤ. 15 ซ่อมครั้งที่ 1 งานทะเบียนและวดัผล  

ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว นักเรียน ม.1 MEP งานรับนักเรียน  
ศ. 16 ซ่อมครั้งที่ 2 งานทะเบียนและวดัผล 16 – 19 มี.ค. 61 

ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว นักเรียน ม.4 MEP งานรับนักเรียน  
ส. 17    
อา. 18    
จ. 19 ซ่อมครั้งที่ 2   
อ. 20 ท าเอกสารจบหลักสูตร งานทะเบียนและวดัผล 20 – 29 มี.ค. 61 
พ. 21    
พฤ. 22    
ศ. 23    
ส. 24    
อา. 25 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ งานรับนักเรียน 25 – 26 มี.ค. 61 

รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ งานรับนักเรียน 25 – 28 มี.ค. 61 
จ. 26 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ งานรับนักเรียน  

รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ งานรับนักเรียน  
อ. 27 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ งานรับนักเรียน  

รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ งานรับนักเรียน  
พ. 28 ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 

ประเภทความสามารถพิเศษ 
งานรับนักเรียน  

รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ งานรับนักเรียน  
พฤ. 29    
ศ. 30 อนุมัติจบหลักสูตร งานทะเบียนและวดัผล  
ส. 31 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ งานรับนักเรียน  
 
  



 
ปฏิทินกจิกรรม  ภาคเรียนที่ 2/2560 

 
เมษายน 2561 
 

วันที ่ กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ หมายเหต ุ
อา. 1    
จ. 2 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวดัผล 2 – 5 เม.ย. 61 
อ. 3 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวดัผล  
พ. 4 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวดัผล  

ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัวนักเรียน ม.1 
ประเภทห้องเรียนปกติ และประชุมผู้ปกครอง 

งานรับนักเรียน  

พฤ. 5 นร. ม.3 ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวดัผล  
ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัวนักเรียน ม.4  
ประเภทห้องเรียนปกติ และประชุมผู้ปกครอง 

งานรับนักเรียน  

ศ. 6 วันจักรี   
ส. 7 มอบตัวนักเรียน ม.1 งานรับนักเรียน  
อา. 8 มอบตัวนักเรียน ม.4 งานรับนักเรียน  
จ. 9 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียนและวดัผล  
อ. 10    
พ. 11 อนุมัติจบหลักสูตร งานทะเบียนและวดัผล 10 – 11 เม.ย. 61 
พฤ. 12 นร. ม.3 ม.6 ที่เรียนภาคฤดูร้อน รับ ปพ.1, ปพ.2 งานทะเบียนและวดัผล  
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    
 


