
วนั เดือน ปี โครงการ/งาน/กจิกรรมทีด่ าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เดอืนเมษายน

 2 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้ ม.1 และรายงานตัว รองฯปิน่ฉตัร อนุนะนนัทนแ์ละคณะ

 3 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบคัดเลือกเขา้เรียนชัน้ ม.4 และรายงานตัว รองฯปิน่ฉตัร อนุนะนนัทนแ์ละคณะ

 8 เม.ย. 58 มอบตัวนกัเรียนเขา้เรียนชัน้ ม.1 คณะกรรมการตามค าส่ังโรงเรียน

 9 เม.ย. 58 มอบตัวนกัเรียนเขา้เรียนชัน้ ม.4 คณะกรรมการตามค าส่ังโรงเรียน

 9 เม.ย. 58 รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ครูจรัญญา เกตุคง

 25 เม.ย. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์งานอาคารสถานที่ ครูสามารถ ทรงสุภาพ

เดอืนพฤษภาคม

 6 พ.ค. 58 จดัซ้ืองัสดุอปุกรณ์ส านกังานงานอนามยัโรงเรียน ครูบญุนธิ ีพรหมประสาธน์

 7 พ.ค. 58 ปฐมนเิทศนกัเรียนชัน้ ม.1 ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 8 พ.ค. 58 ปฐมนเิทศนกัเรียนชัน้ ม.4 ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 9 พ.ค. 58 ประชมุผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ ม.2, ม.3 รองฯ ฉตัรชยัและคณะ

 10 พ.ค. 58 ประชมุผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ ม.5, ม.6 รองฯ ฉตัรชยัและคณะ

 14 พ.ค. 58 เปดิเรียนภาคเรียน 1/2558 ครูทกุคน

 14 พ.ค. 58 จดัซ้ือจดัหาวารสารและหนงัสือพมิพบ์ริการ ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธ์

 14 พ.ค. 58 ยวุชนรักการอา่น ครูวรรณา วฒันะโชติ

 14 พ.ค. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์งานไฟฟา้ ครูสมศักด์ิ อนกุลู

 14 พ.ค. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์งานประปา ครูชมุพล พนัธุเ์อีย่ม

 14 พ.ค. 58 ซ่อมแซมระบบโทรศัพทท์ัง้ภายในภายนอก ครูสมศักด์ิ อนกุลู

 14 - 16 พ.ค. 58 จดัซ้ือยา เวชภณัฑ์ และเคร่ืองมอืทางแพทย์ ครูบญุนธิ ีพรหมประสาธน์

 15 พ.ค. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส านกังานกลุ่มสาระฯศิลปะ ครูลภาวนั บวัเทศ

 15 พ.ค. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส านกังานกลุ่มสาระฯภาษาไทย ครูภาวณีิ เต็งประกอบกจิ

 18 พ.ค. 58 ติดต่อประสานงานเชา่เวบ็ไซต์โรงเรียน ครูชลิต แยม้งามเหลือ

 20 พ.ค. 58 อบรมครู "ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนัเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ ครูสมชาย แกว้วเิชยีร

อาเซียน"

 20 พ.ค. 58 จดัซ้ือเคร่ืองมอืงานสาธารณูปโภค ครูสมศักด์ิ อนกุลู

 20 พ.ค. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส านกังานกลุ่มบริหารทัว่ไป ครูจ านงค์ กญัญาพนัธุ์

 20 - 29 พ.ค. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์งานธนาคารโรงเรียน ครูมานพ เนยีมปาน

 22 พ.ค. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส านกังานและครุภณัฑ์หอ้งสมดุ ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

 24 พ.ค. 58 จดับอร์ดความรู้และขอ้มลูขา่วสารกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ ครูชญัญ์ญาณ์ โพธิศ์รี และครูภวเทพ ส าราญสุข

 25 พ.ค. 58 ส่งเสริมทกัษะทศันศิลป์ ครูวรีะชาติ สุกใส และครูลภาวนั บวัเทศ

 25 พ.ค. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์โรงอาหาร ภาคเรียนที ่1 ครูสุมาลี พนัธุเ์อีย่ม

ปฏทินิปฏบิตัิงานตามแผนปฏบิตัิการประจ าปกีารศึกษา 2558
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม



วนั เดือน ปี โครงการ/งาน/กจิกรรมทีด่ าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 26 พ.ค. 58 ซ่อมบ ารุง รักษา ดูแล เคร่ืองปรับอากาศ ครูสมศักด์ิ อนกุลู

 27 พ.ค. 58 ประเมนิกจิกรรม To Be Number One ในสถานศึกษา ครูเยาวเรศ รุ่งพนัธ์

 27 พ.ค. 58 จดัจา้งปรับปรุงวสัดุครุภณัฑ์หอ้งสมดุ ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

 27 พ.ค. 58 พฒันาระบบอนิเตอร์เนต็ในหอ้งสมดุโรงเรียน ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

 พ.ค. - พ.ย. 58 เศรษฐกจิพอเพยีงของกลุ่มสาระฯภาษษไทย ครูพนดิา วลัิยเลิศ

 พ.ค. - ก.พ. 59 หอ้งสมดุเคล่ือนที ่กลุ่มสาระฯภาษาไทย ครูวรรณา วฒันะโชติ

 พ.ค. - ก.พ. 59 เสียงตามสาย กลุ่มสาระฯภาษาไทย ครูวภิา เพช็ร์ชอ้ย

 พ.ค. - ก.พ. 59 จดัปา้ยนเิทศ กลุ่มสาระฯภาษาไทย ครูศศิธร คนชม

เดอืนมถุินายน

 1 ม.ิย. 58 ส่งเสริมทกัษะนาฏศิลป์ ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง 

 1 ม.ิย. 58 ส่งเสริมทกัษะโขน ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง 

 1 ม.ิย. 58 จดัซ้ือวสัดุกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ครูวรีะชยั ขนนัไพร

 1 - 15 ม.ิย. 58 จดัซ้ือวสัดุส านกังานกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา วา่ที ่ร.ต.ส าเริง จนัทร์เต็มดวง

 1 - 30 ม.ิย. 58 สร้างเคร่ืองมอืวดัและประเมนิผลทกัษะวชิาศิลปะ ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง และคณะ

 1 - 20 ม.ิย. 58 จดัซ้ือกรอบรูปตกแต่งหอ้ง 217 ครูวรีะชาติ สุกใส

 1 - 20 ม.ิย. 58 ปรับปรุงหอ้ง 218 เปล่ียนกระดานไวทบ์อร์ดใหม่ ครูลภาวนั บวัเทศ

 1 - 20 ม.ิย. 58 จดัท าเอกสารแผนปฏบิติัการประจ าปี ครูสุวดี มเีพช็ร์

 2 - 10 ม.ิย. 58 จดัซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์หอ้ง 728 วา่ที ่ร.ต.คมสันต์ คงหมัน่กลาง

 3 ม.ิย. 58 อบรมนกัเรียนพนกังานธนาคารโรงเรียน ครูมานพ เนยีมปาน

 4 ม.ิย. 58 ท าบญุวนัคล้ายวนัสถาปนาโรงเรียน ครูจรัญญา เทศขจรและคณะ

 5 ม.ิย. 58 จดัซ้ือเกา้อีน้กัเรียนในหอ้งปฏบิติัการวทิยาศาสตร์ ครูนาตยา เวชมขุ

 8 ม.ิย. 58 จดัจา้งท าปา้ยไฟวิง่ ครูนริมล บญุซ้อน

 8 - 12 ม.ิย. 58 ลงทะเบยีนเรียนซ้ ารายวชิาภาคเรียนที ่1 ครูอรวรรณ สุขโต

 10 ม.ิย. 58 พฒันาหอ้งปฏบิติัการคณิตศาสตร์ วา่ที ่ร.ต.คมสันต์ คงหมัน่กลาง

 10 ม.ิย. 58 จดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารนเิทศ (หนงัสือ ซีดี และเกมส์) ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

 10 ม.ิย. 58 จดัซ้ือเคร่ืองแต่งหนา้ท าผม ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง 

 10 - 30 ม.ิย. 58 จดัท าคลังขอ้สอบวชิาศิลปะพืน้ฐาน ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง และคณะ

 10 ม.ิย. 58 ฝึกซ้อมนกัเรียนแขง่ขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง และคณะ

 10 ม.ิย. 58 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์การสอนและวสัดุฝึกกจิกรรมพฒันาผู้เรียนลูกเสือ หวัหนา้ลูกเสือชัน้ ม.1 - ม.3

ชัน้ ม.1 - ม.3

 12 ม.ิย. 58 จดัซ้ือ /จดัซ่อมกลุ่มบริหารกจิการนกัเรียน คร้ังที ่1 ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 15 ม.ิย. 58 กจิกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในสถานศึกษา ครูถาวร นราสันต์

 15 ม.ิย. 58 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์การสอนและวสัดุฝึกกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ครูสุชาต บรัศไพบลูย์

 15 ม.ิย. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ ครูนาตยา เวชมขุ

 15 ม.ิย. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส านกังานกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ ครูนาตยา เวชมขุ



วนั เดือน ปี โครงการ/งาน/กจิกรรมทีด่ าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 15 ม.ิย. 58 จดัซ้ือบอร์ดโครงงานกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ ครูนาตยา เวชมขุ

 15 ม.ิย. 58 จดัซ้ือหนงัสือเรียนวทิย ์คณิต ฉบบัภาษาองักฤษ (หอ้งเรียนพเิศษ) ครูสายรุ้ง ปริยานนท์

 15  - 30 มิ.ย. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์การเรียนการสอนพลศึกษา ครูธนพร เชือ้วงศ์

 15 - 30 ม.ิย. 58 จดัซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย ครูสิริรักษ ์ฟเูฟือ่ง

 15 - 30 ม.ิย. 58 จดัซ้ือพูห่มวกและเอีย๊ม วงโยธวาทติ ครูธรีพงษ ์คงสีแกว้

 15 - 30 ม.ิย. 58 จดัซ้ือแบบฝึกวงโยธวาทติ ครูธรีพงษ ์คงสีแกว้

 17 ม.ิย. 58 ติว O - NET วชิาภาษาองักฤษ คร้ังที ่1 ครูสุรียพ์นัธุ ์จริพรรณทวแีละครูรุจ ีเพง่พศิ

 17 ม.ิย. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์งานโสตทศันศึกษา วา่ที ่รต.หญิงชลีุพร ไตรทรัพย์

 18 ม.ิย. 58 พธิไีหวค้รู ครูพลูสวสัด์ิ ศรีจะบก

 18 ม.ิย. 58 จดัซ้ือตามโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ครูธนพร เชือ้วงศ์

 19 ม.ิย. 58 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์งานประชาสัมพนัธ์ ครูนริมล บญุซ้อน

 20 ม.ิย. 58 จดัท าวารสารโรงเรียน "ร่มอนิทนลิ" ครูบญุเตือน ทองขาวข า

 20 ม.ิย. 58 จดัท าแหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงด้านทศันศิลป ์ดนตรี นาฏศิลป์ ครูวรีะฃาติ สุกใส

 20 ม.ิย. 58 จดัซ้ือชดุการแสดงนาฏศิลป์ ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง

 23 ม.ิย. 58 ตรวจสุขภาพนกัเรียน ครูบญุนธิ ีพรหมประสาธน์

 23 ม.ิย. 58 กจิกรรมบริจาคโลหติชว่ยชวีติเพือ่นมนษุย์ ครูบญุนธิ ีพรหมประสาธน ์และคณะ

 23 - 27 ม.ิย. 58 อบรมนกัเรียนเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน ครูบญุนธิ ีพรหมประสาธน์

 24 ม.ิย. 58 ติว O - NET วชิาภาษาองักฤษ คร้ังที ่2 ครูสุรียพ์นัธุ ์จริพรรณทวแีละครูรุจ ีเพง่พศิ

 25 ม.ิย. 58 ส่งเสริมทกัษะด้านดนตรีสากล ครูธรีพงษ ์คงสีแกว้

 25 - 26 ม.ิย. 58 ค่ายคุณธรรมนกัเรียนชัน้ ม.1 (หอ้งค่ี) ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 26 ม.ิย. 58 กจิกรรมวนัสุนทรภู่ ครูภทัรวดี ฐิติธนภมู ิและครูจารุวรรณ์ เต๊ะชยั

 26 - 27 ม.ิย. 58 ค่ายคุณธรรมนกัเรียนชัน้ ม.1 (หอ้งคู่) ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 27 - 28 ม.ิย. 58 ค่ายคุณธรรมนกัเรียนชัน้ ม.4 (หอ้งค่ี) ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 28 - 29 ม.ิย. 58 ค่ายคุณธรรมนกัเรียนชัน้ ม.4 (หอ้งคู่) ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 30 ม.ิย. 58 จดัจา้งพมิพแ์ผ่นพบัประชาสัมพนัธโ์รงเรียน ครูพชัน ีปิน่ทว้ม

 มิ.ย. - ก.ค. 58 ฝึกซ้อม เกบ็ตัว แขง่ขนั กฬีาแหง่ชาติ ครูสมชาย กจิสุวรรณ์และคณะ

 มิ.ย. - ก.ค. 58 เยีย่มบา้นนกัเรียนชัน้ ม.1 และ ม.4 ครูทีป่รึกษาชัน้ ม.1 และม.4

เดอืนกรกฎาคม

 1 ก.ค. 58 พธิทีบทวนค าปฏญิาณและสวนสนามเนือ่งในวนัสถาปนาคณะลูกเสือ ครูสุชาต บรัศไพบลูย ์และคณะ

แหง่ชาติ

 1 ก.ค. 58 ศึกษาดูงานกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ร.ร.วนิติศึกษา จ.ลพบรีุ ครูสมชาย แกว้วเิชยีรและคณะ

 1 ก.ค. 58 ติว O - NET วชิาภาษาองักฤษ คร้ังที ่3 ครูสุรียพ์นัธุ ์จริพรรณทวแีละครูรุจ ีเพง่พศิ

 1 - 15 ก.ค. 58 จัดท าคลังข้อสอบวิชาศิลปะพืน้ฐาน ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง และคณะ

 4 ก.ค. 58 กจิกรรมอบรมส่งเสริมการอนรัุกษพ์ลังงาน ครูนาตยา เวชมขุ และครูพพิฒัน ์สอนศรี

 8 ก.ค. 58 ไหวค้รูนาฏศิลป ์โขน ดนตรี และทศันศิลป์ ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง และคณะ



วนั เดือน ปี โครงการ/งาน/กจิกรรมทีด่ าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 8 ก.ค. 58 กจิกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์ ครูนาตยา เวชมขุ และครูวรวฒัน ์ศีลบตุร

 8 ก.ค. 58 ติว O - NET วชิาภาษาองักฤษ คร้ังที ่4 ครูสุรียพ์นัธุ ์จริพรรณทวแีละครูรุจ ีเพง่พศิ

 11 ก.ค. 58 ศึกษาดูงานกลุ่มสาระฯภาษาไทย ครูวรียทุธิ ์ประสมพงศ์ 

 14 - 15 ก.ค. 58 เสนอกจิกรรม To Be Number One ทีเ่มอืงทองธานี ครูน้ าฝน โชติสุวรรณ

 15 ก.ค. 58 กจิกรรม TK. ฟตุซอล ครูพเิชษฐ์ กิง่บวัหลวง

 15 ก.ค. 58 ประกวดร้องเพลง "ดาวรุ่ง ธ.ค." คณูธรีพงษ ์คงสีแกว้

 15 ก.ค. 58 ศึกษาดูงานร.ร.วนิติศึกษา จ.ลพบรีุ ครูสมชาย แกว้วเิชยีรและคณะ

 15 - 31 ก.ค. 58 หล่อเทยีนและถวายเทยีนจ าน าพรรษา ครูโสภณ พลาชยัและคณะ

 15 - 31 ก.ค. 58 เพดานอาคาร สานต่อพทุธธรรม ครูนริมล ธนะชาญชยั

 17 ก.ค. 58 ประชมุผู้ปกครองเครือขา่ย ภาคเรียนที ่1 ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 18 ก.ค. 58 กจิกรรมอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชื ครูนาตยา เวชมขุ และครูภวเทพ ส าราญสุข

 20 - 24 ก.ค. 58 สอบกลางภาค 1/2558 ครูทกุคนตามค าส่ัง ร.ร.

 22 - 29 ก.ค. 58 แขง่ขนัทกัษะด้านคณิตศาสตร์ รอบคัดเลือก ครูอดุมทรัพย ์ใจดี และคณะ

 23 ก.ค. 58 จดัท าภาพยนตร์ส้ัน ครูกชวรรณ บบุผโชติ

 23 ก.ค. 58 พธิปีระดับเขม็ตราโรงเรียนใหน้กัเรียนชัน้ ม .4 ครูอศัเวศ สติชอบ

 28 ก.ค. 58 ส่งคะแนนเกบ็ คะแนนสอบกลางภาค ครูผู้สอนทกุทา่น

 29 ก.ค. 58 กจิกรรมหนอนหนงัสือ ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

 29 ก.ค. 58 กจิกรรมวนัภาษาไทยแหง่ชาติ ครูปรีญา บญุราศรี และคณะ

 31 ก.ค. 58 ครูทีป่รึกษารับคะแนนเกบ็และคะแนนสอบกลางภาคไปกรอก ครูทีป่รึกษาทกุหอ้ง

 ก.ค. 58 ฝึกซ้อม เกบ็ตัว แขง่ขนั กฬีานกัเรียนนกัศึกษา ครูสมชาย กจิสุวรรณ์ และคณะ

 ก.ค. 58 จัดท าบตัรนกัเรียน ครูทนงศักด์ิ สุขกาย

 ก.ค. 58 กจิกรรม SDQ ภาคเรียนที ่1 ครูจรินนัท ์ปอ้มสุวรรณ

 ก.ค. 58 ตอบปญัหาธรรมะ "ทางกา้วหนา้" รอบคัดเลือก ครูสุชาต บรัศไพบลูย์

 ก.ค. - ส.ค. 58 ฝึกซ้อม เกบ็ตัว แขง่ขนั กฬีานกัเรียนกองทพัอากาศ ครูสมชาย กจิสุวรรณ์ และคณะ

 ก.ค. 58 - ก.พ. 59 เชญิวทิยากรใหค้วามรู้ด้านการศึกษา อาชพี และบคุลิกภาพ แกน่กัเรียน ครูพรรณนพิา พงษส์วา่ง และคณะ

ชัน้ ม.3 และ ม.6

เดอืนสงิหาคม

 1 ส.ค. 58 ศิลปสั์ญจรตะลอนศิลปถ์ิน่ประทมุ ครูลภาวนั บวัเทศ

 1 ส.ค. 58 กจิกรรมแขง่ขนัเคร่ืองบนิและอากาศยาน ครูน้ าฝน โชติสุวรรณ และครูวรวฒัน ์ศีลบตุร

 5 ส.ค. 58 แจง้คะแนนเกบ็ - คะแนนสอบกลางภาคใหน้กัเรียน ครูทีป่รึกษาทกุหอ้ง

 6 - 14 ส.ค. 58 ฝึกซ้อม เกบ็ตัว แขง่ขนั กฬีาบาสเกต็บอล สพฐ . ครูสมชาย กจิสุวรรณ์

 11 ส.ค. 58 พธิถีวายพระพรฯ 12 สิงหา มหาราชนิ ีวนัแมแ่หง่ชาติ ครูสุชาต บรัศไพบลูยแ์ละคณะ

 11 ส.ค. 58 พธิมีอบทนุปจัจยัพืน้ฐาน ภาคเรียนที ่1 ครูพรรณนพิา พงษส์วา่ง

 14 - 17 ส.ค. 58 ประกวดมารยาทไทย ครูนริมล ธนะชาญชยั และคณะ

 13 ส.ค. - 13 พ.ย. 58 สรรหายอดนกัอา่น ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุแ์ละครูพรรณี พลาชยั



วนั เดือน ปี โครงการ/งาน/กจิกรรมทีด่ าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 15 ส.ค. 58 ทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ กบับริษทัเสริมปญัญา จ ากดั ครูสมชาย แกว้วเิชยีร

 17 - 21 ส.ค. 58 แขง่ขนัทกัษะด้านคณิตศาสตร์ รอบชงิชนะเลิศ ครูอดุมทรัพย ์ใจดี และคณะ

 19 ส.ค. 58 จดัค่ายวทิยาศาสตร์ ครูน้ าฝน โชติสุวรรณ

 21 ส.ค. 58 จดักจิกรรมสัปดาหว์ทิยาศาสตร์ ครูสายรุ้ง ปริยานนทแ์ละคณะ

 22 ส.ค. 58 English Day Camp หอ้งเรียนพเิศษ ครูสมชาย แกว้วเิชยีร

 26 ส.ค. 58 ประกวดเล่าเร่ืองจากหนงัสือ ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

 27 ส.ค. 58 ค่ายคณิตศาสตร์ ครูธรีพงษ ์ดอกดี และคณะ

 ส.ค. - ธ.ค. 58 ติว PAT นกัเรียนชัน้ ม.6 ครูพรรณนพิา และคณะ

เดอืนกันยายน

 1 ก.ย. 58 การประกวดแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุง่ ครูธรีพงษ ์คงสีแกว้

 1 ก.ย. 58 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส านกังานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ครูสุชาต บรัศไพบลูย์

 2 ก.ย. 58 อบรมครู "ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั" เพือ่เตรียมความพร้อมสู่ ครูสุรียพ์นัธุ ์จริพรรณทวี

อาเซียน

 4 - 5 ก.ย. 58 อยูค่่ายพกัแรมกจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ หวัหนา้กจิกรรมชัน้ ม.1 , ม.2

ชัน้ ม.1 และ ม.2

 9 ก.ย. 58 นกัเรียนหอ้งเรียนพเิศษ วทิย ์- คณิต ทศันศึกษา ครูสายรุ้ง ปริยานนท์

 11 ก.ย. 58 มอบเกยีรติบตัร "คนดีศรีธ.ค." คร้ังที ่1 ครูน้ าฝน โชติสุวรรณ

 12 ก.ย. 58 ศึกษาดูงานกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ ครูสายรุ้ง ปริยานนท์

 21 - 25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที ่1/2558 ครูทกุคนตามค าส่ังร.ร.

 ก.ย. - ต.ค. 58 ฝึกซ้อม เกบ็ตัว แขง่ขนั กฬีานกัเรียนกรมพลศึกษา ครูสมชาย กจิสุวรรณ์และคณะ

ก.ย. 58 - ก.พ. 59 นกัเรียนร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชพี (Open House) ครูพรรณนพิา พงษส์วา่ง

ก.ย. 58 - ก.พ. 59 พฒันาเขยีนใหไ้ด้ อา่นใหค้ล่อง ครูอษุา ปัน้พึง่บญุ และคณะ

เดอืนตลุาคม

 1 ต.ค. 58 ประกวดสวดมนต์แปลในโรงเรียน ครูจฑุามาศ นพิฐิพงษ์

 2 ต.ค. 58 ส่ง ปพ. 5 ครูผู้สอนทกุคน

 6 ต.ค. 58 ประกาศรายชือ่นกัเรียนทีม่ผีลการเรียนไมผ่่าน ครูทีป่รึกษา

 6 - 7 ต.ค. 58 ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม ครูธนพร เชือ้วงศ์

 6 - 8 ต.ค. 58 สอบแกตั้วคร้ังที ่1 ครูทีป่รึกษาและครูผู้สอน

 9 ต.ค. 58 แจก ปพ.6 ครูทีป่รึกษา

 10 ต.ค. 58 ประชมุผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ ม.1, ม.2 ภาคเรียนที ่2 หวัหนา้ระดับชัน้

 11 ต.ค. 58 ประชมุผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ ม.3, ม.4 ภาคเรียนที ่2 หวัหนา้ระดับชัน้

 17 ต.ค. 58 ประชมุผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ ม.5, ม.6 ภาคเรียนที ่2 หวัหนา้ระดับชัน้

 23 ต.ค. 58 ถวายพวงมาลาวนัปยิมหาราช ครูศิริพนัธ ์พนัธุศิ์ริ

 26 ต.ค.58 อบรมครูและบคุลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูถาวร นราสันต์

 ต.ค. 58 ฝึกซ้อม แขง่ขนั ด้านกรีฑา กฬีาดาวรุ่ง วา่ที ่ร.ต. ส าเริง จนัทร์เต็มดวง



วนั เดือน ปี โครงการ/งาน/กจิกรรมทีด่ าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เดอืนพฤศจกิายน

 1 พ.ย. 58 ติวเขม้พชิติ ONET ชัน้ ม.3 ครูจรินนัท ์ปอ้มสุวรรณ์

 1 - 25 พ.ย. 58 แขง่ขนักฬีา - กรีฑาภายใน ครูสมชาย กจิสุวรรณ์

 1 - 30 พ.ย. 58 กจิกรรม SDQ ภาคเรียนที ่2 ครูจรินนัท ์ปอ้มสุวรรณ

 2 พ.ย. 58 มอบเกยีรติบตัรนกัเรียนทีม่คีวามสามารถทางคณิตศาสตร์สูงใน ครูเพยีงใจ มะโนเทีย่ง

ภาคเรียนที ่1

 2 - 6 พ.ย. 58 ติว GAT ชัน้ ม.6 ครูพรรณนพิา พงษส์วา่ง และคณะ

 5 พ.ย. 58 กจิกรรมประเพณีลอยกระทง ครูพงษท์พิย ์วจิติรชยันนัท์

 10 พ.ย. 58 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์โรงอาหาร ภาคเรียนที ่2 ครูสุมาลี พนัธุเ์อีย่ม

 10 พ.ย. 58 จดัซ้ือ /จดัซ่อมกลุ่มบริหารกจิการนกัเรียน คร้ังที ่2 ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 16 - 30 พ.ย. 58 ประกวดสวดมนต์และบรรยายธรรมในโรงเรียน ครูศรัญญา ขาวผ่อง

 21 พ.ย. 58 ตอบปญัหาธรรมะ "ทางกา้วหนา้" รอบชงิชนะเลิศ ครูสุชาต บรัศไพบลูย์

 22 พ.ย. 58 ประชมุผู้ปกครองเครือขา่ย ภาคเรียนที ่2 ครูทรงศักด์ิ สร้อยแสงทอง

 25 พ.ย. 58 ชมการแสดงนาฏศิลปแ์ละโขนพระราชทาน ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง

 25 พ.ย. 58 พธิถีวายราชสดุดี ครูสุชาต บรัศไพบลูย์

 27 พ.ย. 58 ซ้ืออปุกรณ์การสอนและวสัดุฝึกกจิกรรมเนตรนารี ครูพชัรี ไชยสิทธิ์

 27 พ.ย. 58 ซ้ืออปุกรณ์การสอนและวสัดุฝึกกจิกรรมยวุกาชาด ครูสุมาลี พนัธุเ์อีย่ม

 28 พ.ย. 58 English Day Camp หอ้งเรียนธรรมดา ครูจฑุาภรณ์ กติติอดุมพร

 28 พ.ย. 58 Chinese Day Camp ครูเฉลิมศักด์ิ พุม่พวง

 พ.ย. 58 ฝึกซ้อม เกบ็ตัว แขง่ขนั กฬีาเยาวชนแหง่ชาติ ครูสมชาย กจิสุวรรณ์และคณะ

เดอืนธนัวาคม

 4 ธ.ค. 58 พธิถีวายพระพรเนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช ครูสุชาต บรัศไพบลูย ์และคณะ

 14 ธ.ค. 58 จดัซ้ือจดัหาทรัพยากรสารนเิทศ (หนงัสือ ซีดี และเกมส์) ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

 16 ธ.ค. 58 Freshy แรลล่ีรักการอา่น ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

 16 ธ.ค. 58 เลือกต้ังประธานนกัเรียนและประธานคณะสี ครูพเิชษฐ์ กิง่บวัหลวง

 20 ธ.ค. 58 จดัจา้งซักรีดซ่อมแซมชดุการแสดง ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง

 20 ธ.ค. 58 ติดต้ังปา้ยเพดานอาคาร สานต่อพทุธธรรม ครูนริมล ธนะชาญชยั

 23 ธ.ค. 58 International Day ครูสมชาย แกว้วเิชยีร

เดอืนมกราคม

 1 - 10 ม.ค. 59 ส่งเสริมทกัษะการแสดงละคร ครูบญุรัตน ์แจม่กระจา่ง

 8 ม.ค. 59 กจิกรรมส่งทา้ยปเีกา่ ต้อนรับปใีหม ่และวนัเด็กแหง่ชาติ ครูจรัญญา เกตุคง และคณะ

 14 - 16 ม.ค. 59 อยูค่่ายพกัแรมกจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ หวัหนา้กจิกรรมชัน้ ม.3

ชัน้ ม.3

 19 - 20 ม.ค. 59 น าเสนอกจิกรรม To Be Number One ในรอบป ี2558 ทีช่ลบรีุ ครูเยาวเรศ รุ่งพนัธ์

 23 ม.ค. 59 กจิกรรม TK. Music ครูพเิชษฐ์ กิง่บวัหลวง



วนั เดือน ปี โครงการ/งาน/กจิกรรมทีด่ าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เดอืนกุมภาพันธ์

 3 ก.พ. 59 พธิมีอบทนุปจัจยัพืน้ฐาน ภาคเรียนที ่1 ครูพรรณนพิา พงษส์วา่ง

 12 ก.พ. 59 มอบเกยีรติบตัร "คนดีศรีธ.ค." คร้ังที ่2 ครูน้ าฝน โชติสุวรรณ

 12 ก.พ. 59 มอบรางวลัและเกยีรติบตัรนกัเรียนพนกังานธนาคารโรงเรียน ครูมานพ เนยีมปาน

 ก.พ. 59 แขง่ขนัทกัษะวชิาการทางประวติัศาสตร์ ครูสุรชยั ทมุมานนท ์และคณะ

เดอืนมนีาคม

 1 ม.ีค. 59 มอบเกยีรติบตัรนกัเรียนทีม่คีวามสามารถทางคณิตศาสตร์สูงใน ครูเพยีงใจ มะโนเทีย่ง

ภาคเรียนที ่2

 11 - 13 ม.ีค. 59 ค่ายวชิาการนกัเรียนหอ้งเรียนพเิศษ ครูสายรุ้ง ปริยานนท ์และคณะ

 12 - 13 ม.ีค. 59 ปจัฉมินเิทศนกัเรียนชัน้ ม.6 ครูวนิยั แปน้สุวรรณ์

 12 - 14 ม.ีค. 59 Happy English Camp ครูสมชาย แกว้วเิชยีร และคณะ

 30 ม.ีค. 59 จดัท ารายงานและสรุปงานแผนงานกลุ่มบริหารทัว่ไป ครูนาตยา เวชมขุ

กิจกรรมทีท่ าประจ าตอ่เน่ือง

วนั เวลา โครงการ/งาน/กจิกรรมทีด่ าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ

ทกุวนัจนัทร์ พธุ และศุกร์ นกัเรียนปฏบิติังานธนาคารโรงเรียน ครูมานพ เนยีมปาน

ตลอดปกีารศึกษา หยดุพกัรักการอา่นด้วยบริการหอ้งสมดุเคล่ือนที่ ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุแ์ละครูพรรณี พลาชยั

ตลอดปกีารศึกษา บริการตะกร้าสู่ชมุชน ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

ตลอดปกีารศึกษา ปา้ยนเิทศความรู้ ครูพรรณี พลาชยั

ตลอดปกีารศึกษา คลินกิคณิตศาสตร์ ครูอนกุรณ์ อวนใหญ่

ตลอดปกีารศึกษา จดับอร์ดคณิตศาสตร์ ครูอนกุรณ์ อวนใหญ่

ตลอดปกีารศึกษา ส่งขอ้ความ SMS ครูเอกสิทธิ ์อาจละออ

เดือนละ 4 คร้ัง นทิรรศการวนัส าคัญ ครูพรรณี พลาชยั

เดือนละ 4 คร้ัง แนะน าหนงัสือทีน่า่สนใจ ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุ์

สัปดาหแ์รกของเดือน ยอดนกัยมืหนงัสือ (3 อนัดับแรกของเดือน) ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุแ์ละครูพรรณี พลาชยั

สัปดาหแ์รกของเดือน ทายปญัหาจากสารานกุรมไทย ครูกอบแกว้ ตะนะพนัธุแ์ละครูพรรณี พลาชยั

ทกุวนัที ่5 ของเดือน ท าบลิจดัซ้ือน้ ามนัรถยนต์โรงเรียน ครูพชัรี ไชยสิทธิ์


