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วันที่
31 มี.ค.
1
1-26
5
6
7
8
9
22 เม.ย.- 3 พ.ค.

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2562
รายการปฏิบัติ
สอบคัดเลือก ม.4
ส่ง GPAX ม.6 6 ภาคเรียน ครั้งที่ 1
เรียนซ้้า ม.3 และม. 6ครั้งที่ 2/2561
สอบคัดเลือก ม.1
ประกาศผลและรายงานตัว ม.4
ประกาศผลและรายงานตัว ม.1
มอบตัวนักเรียน ม.1 ปกติ
มอบตัวนักเรียน ม.4
เรียนปรับพื้นฐาน

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
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ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2562
วันที่
รายการปฏิบัติ
1 - 31
รับสมัคร นักเรียนกู้ กยศ.รายใหม่/ลงทะเบียน กยศ.รายเก่า
10
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
13
ประชุมครูเตรียมการเปิดภาคเรียน
14
อบรม PLC กลุ่มสาระ/กลุม่ /งาน
15
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15
ประชาสัมพันธ์การเลือกกิจกรรม/ชุมนุม
15 - 30 ตรวจสอบปรับปรุงรายชื่อนักเรียนครั้งที่ 1
15 - 31 คัดกรองนักเรียนเรียนรวม
15 - 31 ระดมทุนการศึกษา
15 - 31 ส้ารวจ/รับสมัครนักเรียนขอรับทุนการศึกษา
31
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
15 -8 มิ.ย. ม1-ม.6 ส้ารวจการมีตัวตนของนักเรียน / บันทึกข้อมูลรายบุคคล
ผ่านระบบ DMC เทอม 1
15 - 8 มิ.ย. ม.1-ม.3 ส้ารวจ คัดกรอง ข้อมูลนักเรียนยากจน บันทึกลงระบบ
DMC
16 - 22 นักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม/ชุมนุม
21 - 24 สัปดาห์คัดกรองนักเรียน SDQ
21 - 28 ครูทีปรึ
ี่ กษารับแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
24
ประชุมสรุปงานการประกันคุณภาพการศึกษา และก้าหนดทิศ
ทางการด้าเนินงานประจ้าปีการศึกษา
31
ส่งแผนการสอน ครั้งที่ 1

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
แนะแนว
บริหารงานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
กิจกรรม/ชุมนุม
งานทะเบียน
แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
บริหารงานบุคคล
วิชาการ/สารสนเทศ
แนะแนว/สารสนเทศ
กิจกรรม/ชุมนุม
บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
วิชาการ/ประกันฯ
วิชาการ
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ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2562
วันที่
รายการปฏิบัติ
1
ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียน ม.1 - ม.3 (เช้า)
1-2
ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน
1-2
ลงทะเบียนเรียนซ้้าภาคเรียนที่ 1
1-2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มผี ลการเรียน 0 ร มส มผ
1-2
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
1 - 30 ระดมทุนการศึกษา
1 - 30 รับการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ต้นสังกัด
2
ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียน ม.4 - ม.6 (เช้า)
3-4
กิจกรรมเพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม
3-7
จัดท้าข้อมูลนักเรียนเรียนรวม
3-7
ตรวจระเบียบนักเรียน
3-28
สัมภาษณ์/เยี่ยมบ้าน นักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
5
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
8-9
อบรมผู้น้านักเรียน
8-9
อบรมเพิม่ พูนทักษะนักเรียนแกนน้าเพือ่ นที่ปรึกษา (Y.C.)
10
รายงาน DMC เทอม 1
10-20 บันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน บนเว็บคัดกรองนักเรียนยากจน
12
ฝึกอบรมปฏิบัติการวิทย์-คณิต นักเรียน Gifted ม.1-3
17-26 สัปดาห์วันสุนทรภู่
18
อบรมอาสายุวกาชาด(การปฐมพยาบาลเบื้องต้น)
19
ซ้อมใหญ่วันไหว้ครู
19
ครูที่ปรึกษาส่งรายชื่อนักเรียนกลุม่ เสี่ยง
20
พิธีไหว้ครู
21
สรุปการติดตามผลนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2561
21
บริจาคโลหิตครั้งที่ 1
24
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
24-26 ปฐมนิเทศ กยศ. รายใหม่/ท้าสัญญากู้ยมื
26
อบรมจริยธรรมนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย
26
กิจกรรมวันสุนทรภู่
27
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1
28
สวนสนามวันก้าเนิดลูกเสือ
22-31 ส.ค. เริ่มเรียนซ้้า
28
ส่งแผนการสอน ครั้งที่ 2

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
บริหารงานบุคคล
วิชาการ/งบประมาณ
วิชาการ
วิชาการ
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
วิชาการ/ประกันฯ
บริหารงานบุคคล
ภาษาไทย
แนะแนว
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
วิทยาศาสตร์
บริหารงานบุคคล
แนะแนว/บริหารงานบุคคล
วิชาการ/สารสนเทศ
งานสารสนเทศ
วิชาการ/วิทย์-คณิต
ภาษาไทย
งานอนามัย
บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
อนามัย
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
บริหารงานบุคคล
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
กิจกรรม/ลูกเสือ
วิชาการ
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วันที่
1-3
1-5
1-12
1-31
1-31
1-31
2-18
3
3-4
5
8-12
8-12
10
11-15
17-25
18-24
22-31
25
26
30
31

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายการปฏิบัติ
ส้ารวจ รายวิชาสอบกลางภาค
ตรวจระเบียบนักเรียน
สัมภาษณ์/เยี่ยมบ้าน นักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1
ระดมทุนการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม
แนะน้าหนังสือใหม่
หล่อเทียนพรรษา
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ้าปี
งานทานาบาตะ
กลุ่มสาระรับไฟล์บันทึกคะแนน Bookmark
สอบนอกตาราง/ส่งข้อสอบในตาราง
แห่เทียนพรรษา
บรรจุซองข้อสอบกลางภาค
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
สอบกลางภาค 1/2562
สรุปการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รบั ทุนการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา
2562
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
พิธีถวายพระพรเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
มหาวชิราลงกรณ์ฯ
กลุ่มสาระส่งไฟล์บันทึกคะแนน Bookmark กลางภาค
ส่งแผนการสอน ครั้งที่ 3

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
ีชาการ
วิ
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
แนะแนว
สังคมศึกษา
งานอนามัย
ภาษาต่างประเทศ
วิชาการ
วิชาการ
สังคมศึกษา
วิชาการ
ภาษาไทย
วิชาการ
แนะแนว
ภาษาไทย
บริหารงานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
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วันที่
1-8
1-30
1-31
4
5

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2562
รายการปฏิบัติ
สัปดาห์สังคมศึกษา
การแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด
เรียนซ้้ารายวิชา 1/2561
ประชุมผู้ปกครอง Classroom meeting
ค่ายภาษาจีน ม.1

5-6
5-9
7
9
9
13-16
16-20
19

ถ่ายรูปนักเรียน ม.3 ม.6 เพื่อใช้ในงานทะเบียน
ตรวจระเบียบนักเรียน
ซ้อมใหญ่งานวันแม่
งานวันแม่ และพิธีประดับเข็มเครือ่ งหมายนักเรียน ม.4
มอบทุนการศึกษา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
จัดท้าแผนงานโครงการประจ้าปีงบประมาณ 2563
ค่ายภาษาจีน ม.ปลาย

20-23

แข่งทักษะภาษาจีน

21
21
25
26-30
26-30
30
31-1 ก.ย.

นักเรียน Gifted ม.1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่
IEP One Day Trip 2019
สอบ สอวน.
สัปดาห์แนะแนวอาชีพ
สัปดาห์คณิตศาสตร์
ส่งแผนการสอน รวมเล่ม
ค่ายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
สังคมศึกษา
บริหารงานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
ศูนย์ภาษาจีนและสถาบัน
ขงจื่อ
งานทะเบียน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
วิทยาศาสตร์
แผนงาน
ศูนย์ภาษาจีนและสถาบัน
ขงจื่อ
ศูนย์ภาษาจีนและสถาบัน
ขงจื่อ
วิชาการ/วิทย์-คณิต
วิชาการ/ต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
แนะแนว
คณิตศาสตร์
วิชาการ
บริหารงานบุคคล
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วันที่
1
2
2-13
2-13
5
6
7-8
9
9-13
10-11
11
12
12-13
16-20
20
20-22
25-26
25-27
25-27
28-29
30
30
30

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2562
รายการปฏิบัติ
จัดสอบประเมิน TEDET วิทย์-คณิต ของ สสวท. ม1-3
ส้ารวจรายวิชา สอบปลายภาค
สอนเสริมนร.Gifted ม.1-3 โดยวิทยากรภายนอก
วันไหว้พระจันทร์

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
วิทยาศาสตร์
วัดผล
วิชาการ
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
และสถาบันขงจื่อ
กลุ่มสาระส่งรายชื่อนักเรียนเสนออนุมัติ ร มส.
วิชาการ
รับแฟลชไดรฟ์ Bookmark
วิชาการ
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ (Pre-Admissions,GAT,PAT) แนะแนว
ประกาศรายชื่อนักเรียน ร มส.
วิชาการ
สอบนอกตาราง/ ส่งข้อสอบ / จัดบรรจุข้อสอบในตาราง
วิชาการ
นักเรียนยื่นค้าร้องขอสอบกรณี มส.
วิชาการ
อบรมจริยธรรมนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย
บริหารงานบุคคล
นักเรียนมุฑิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ
บริหารงานบุคคล
ส่งผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วิชาการ
สรุปผลพัฒนาการของนักเรียนเรียนรวม จากครูที่ปรึกษา/ครูผสู้ อน แนะแนว/ครูผู้สอน
Chinese And Computer Camp
วิชาการ
ส่ง Bookmark ผลสอบปลายภาค 1/2562
วิชาการ
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.4
วิทยาศาสตร์
เข้าค่ายลูกเสือ ม.3
กิจกรรมลูกเสือ
อบรมพัฒนา นักพัฒนา
บริหารทั่วไป
ส่งบันทึกหลังสอนและวิจัย
วิชาการ
ประกาศผล 0 ร มส มผ/ ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
วิชาการ
งานมุฑิตาจิตครูเกษียณ
บริหารงานบุคคล

7

วันที่
1-3
1-4
1-4
1-5
4
7
7-8
9
10
11-14
28
29

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2562
รายการปฏิบัติ
ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.1-3
สรุปผลพัฒนาการของนักเรียนเรียนรวม จากครูที่ปรึกษา/ครูผสู้ อน
สอบแก้ตัวครัง้ ที่ 1 ทุกระดับชั้น
ติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ลงทะเบียนซ่อม ม.3,ม.6 ครั้งที่ 2
เรียนซ้้า ครัง้ ที่ 2 ม.3,ม.6
ส่งผลซ่อม ครัง้ ที่ 2 ม.3,ม.6
ปิดภาคเรียน 1/62
สัมมนาประจ้าปี
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่2/62
เปิดภาคเรียน 2/62

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
วิชาการ/วิทย์
แนะแนว
วิชาการ
วิชาการ/ประกันฯ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
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วันที่
1-8
1-8
1-9
1-29
1-30
2
2-3
2-3
2-3
4
4-8
4 - 15
4-15
9
12
13-20
14
18
22
25
27
28-29
29

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2562
รายการปฏิบัติ
ม1-ม.6 ส้ารวจการมีตัวตนของนักเรียน / บันทึกข้อมูลรายบุคคล
ผ่านระบบ DMC เทอม 2
ม.1-ม.3 ส้ารวจ คัดกรอง ข้อมูลนักเรียนยากจน บันทึกลงระบบ
DMC
ลงทะเบียนกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 2/2562
ติวสอบธรรมศึกษา
เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2
ประชุมผู้ปกครอง ม.3 ชี้แจงการเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ลงทะเบียนเรียน ช้าระเงินบ้ารุงการศึกษา ภาค 2/62
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
นักเรียนยื่นค้าร้องลงทะเบียนซ่อม ครั้งที่ 2
เทศกาลภาพยนตร์จีน
ตรวจระเบียบนักเรียน
ตรวจสอบการเลือกกิจกรรม/ชุมนุม ประจ้าภาคเรียนที่ 2
เรียนซ่อมเสริม ครั้งที่ 2 (ม.1,2,4,5)
ยืนยัน รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เทอม 2
ประชุมสรุปงานการประกันคุณภาพการศึกษา และก้าหนดทิศ
ทางการด้าเนินงานประจ้าปีการศึกษา
บันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน ที่ได้รับการคัดเลือก บนเว็บคัดกรอง
นักเรียนยากจน
บริจาคโลหิตครั้งที่ 2
สงผลซ่อมเสริม ครั้งที่ 2
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ถวายราชสดุดี
ครูที่ปรึกษาส่งผลการเยี่ยมบ้าน 1/62
กีฬาสี
สอบธรรมะ

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
วิชาการ/สารสนเทศ
งานสารสนเทศ
แนะแนว
สังคมศึกษา
บริหารงานบุคคล
วิชาการ/แนะแนว
บริหารงบประมาณ
บริหารงานบุคคล
วิชาการ
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
และสถาบันขงจื่อ
บริหารงานบุคคล
กิจกรรม/ชุมนุม
วิชาการ
วิชาการ/สารสนเทศ
วิชาการ/ประกันฯ
แนะแนว/สารสนเทศ
งานอนามัย
วิชาการ
แนะแนว
กิจกรรม/ลูกเสือ
บริหารงานบุคคล
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา
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วันที่
2
2

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2562
รายการปฏิบัติ
ส่งแผนการเรียนรู้
ค่ายสัมผัสภาษาจีน

2-6
4
4-6
6
11
16
16-20
23-27

ตรวจระเบียบนักเรียน
กิจกรรมวันพ่อ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
เข้าค่ายลูกเสือ ม.1
ทัศนศึกษา ม.ปลาย
ฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นร.Gifted ม.1-3
สอบนอกตาราง/ ส่งข้อสอบ / จัดบรรจุข้อสอบในตาราง 2/62
สัปดาห์เก่งภาษา,กิจกรรม "วันคริสต์มาส"
สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2562

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
วิชาการ
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
และสถาบันขงจื่อ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
กิจกรรม/ลูกเสือ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ภาษาต่างประเทศ
วิชาการ
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วันที่
1-31
2-3
6-10
6-31

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2563
รายการปฏิบัติ

6-31
7-8
8

เรียนซ้้า
ส่งคะแนน Bookmark
ตรวจระเบียบนักเรียน
นักเรียน ม.3 เดิมสมัครยื่นความจ้านงเรียนต่อ ม.4
โรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา 2563
เตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
นักเรียน ม.3 ม.6 ตรวจสอบประวัติกับงานทะเบียน
Chinese & Camp One Day Trip

10
12
13-17
13-22
15
16
16-19
18-19
22
22-24
24
29
29
30-31

กิจกรรมวันเด็ก และการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียน
ประชุม classroom meeting
จัดซื้อ ปพ.1 และ ปพ.2
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน
นร.Gifted ม.1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่
วันครู
ศึกษาดูงานครู ประจ้าปีการศึกษา 2562
Social Camp
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี
IEP English Camp 2019
Chinese New Year's Day
กิจกรรมวันสังคีตศิลป์
ศรีพฤฒานิทรรศน์
ติดตามเอกสาร หลักฐานนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ยังไม่เรียบร้อย

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
วิชาการ
วิชาการ
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
แนะแนว
งานทะเบียน
ศูนย์ภาษาจีนและ
คอมพิวเตอร์
บริหารงานบุคคล
วิชาการ
งานทะเบียน
บริหารงานบุคคล
วิชาการ
บริหารงบประมาณ
สังคมศึกษา
บริหารงานบุคคล
วิชาการ
ศูนย์ภาษาจีน
ศิลปะ
วิชาการ
งานทะเบียน
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วันที่
1
1-2
3-4
3-7
3-7
3-7
3-14
10-11
10-21
12
12
13
14
17
17
17 - 21
20
24-28
28

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายการปฏิบัติ
ค่ายภาษาอังกฤษ
สอบ O-NET
นักเรียน IEP สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR)
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิมเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน กยศ.
ตรวจระเบียบนักเรียน
ส้ารวจผู้กู้ กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2563
ครูผสู้ อน ส่งรายชื่อนักเรียน มส.
สอนเสริม Gifted จากวิทยากรภายนอก
กิจกรรมวันเกียรติยศ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิมเข้าเรียน ม.4 ปี 2563
ส่งผลเรียนซ้้า
ประกาศรายชื่อนักเรียน มส.
นักเรียนยื่นค้าร้องขอสอบ กรณีติด มส.
กลุ่มสาระส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 2/2562
ส่งผลการเรียนกิจกรรม/ชุมนุม/สอบนอกตาราง/บรรจุข้อสอบ
วันตะแบกบาน
สอบปลายภาค 2/2562
รวมเล่มแผนการสอน

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
ภาษาต่างประเทศ
วิชาการ
วิชาการ
แนะแนว
แนะแนว
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
วิชาการ
วิทยาศาสตร์
บริหารงานบุคคล
แนะแนว
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ/กิจกรรม/ชุมนุม
บริหารงานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
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วันที่
1-31
1-31
4-6
6
9
10
11
11-13
11-13
13
16
17-20
20
23
24
24-30
31

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2563
รายการปฏิบัติ
ประเมินภายใน/จัดท้ารายงานประจ้าปี(SAR)
รับการติดตามตรวจสอบจาก อ.ก.ต.ป.น.
เข้าค่ายลูกเสือ ม.2
ส่งไฟล์คะแนน Bookmark / ปพ.5
ประกาศผลการเรียน 0 ร มส.
นักเรียนยื่นค้าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ตรวจสุขภาพครูประจ้าปี
ค่ายคณิตศาสตร์ นร.Gifted ม.1-3
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ส่งผลสอบแก้ตัว
ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และยื่นค้าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
(ม.3 ม.6)
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 (ม.3 ม.6)
สรุปผลพัฒนาการของนักเรียนเรียนรวม จากครูที่ปรึกษา/ครูผสู้ อน
ภาคเรียน 2/62
ประกาศผลสอบซ่อม (ม.3 ม.6)
ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่จบหลักสูตร ม.3 ม.6
จัดท้าใบ ปพ.1 และ ปพ.2 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน
วิชาการ/ประกันฯ
วิชาการ
กิจกรรม/ลูกเสือ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งานอนามัย
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งานแนะแนว/ครูผสู้ อน
วิชาการ
งานทะเบียน
งานทะเบียน
บริหารงานบุคคล

