กำหนดกำรปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
8 พฤษภาคม 2562
07.30 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น – 09.00 น.
09.00 น – 10.30 น.
10.30 น. – 10.45 น.
10.45 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 14.45 น.
14.45 น. – 15.30 น.
9 พฤษภาคม 2562
07.30 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 09.30 น.
09.30 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 11.00 น.
11.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.00 น.
14.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 15.30 น.
10 พฤษภาคม 2562
07.30 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 09.30 น.
09.30 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 11.00 น.
11.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.00 น.
14.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 15.30 น.

รับลงทะเบียน
กิจกรรมหน้าเสาธง/นันทนาการ
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารวิชาการ
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารทั่วไป
พักรับประทานอาหารว่าง
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารทั่วไป
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารทั่วไป
พักรับประทานอาหารว่าง
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารทั่วไป
รับลงทะเบียน
กิจกรรมหน้าเสาธง
พบกลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมตามฐาน (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ พลานามัย)
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมตามฐาน (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ พลานามัย)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมตามฐาน (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ พลานามัย )
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมตามฐาน (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ พลานามัย )
รับลงทะเบียน
กิจกรรมหน้าเสาธง
พบกลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมตามฐาน
(กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศิลปะ-ดนตรี)
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมตามฐาน
(กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศิลปะ-ดนตรี)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมตามฐาน
(กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศิลปะ-ดนตรี)
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมตามฐาน
(กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศิลปะ-ดนตรี)

กำหนดกำรปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
8 พฤษภาคม 2562
07.30 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น – 10.30 น.
10.30 น. – 11.00 น.
11.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.00 น.
14.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 15.30 น.
9 พฤษภาคม 2562
07.30 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น – 10.30 น.
10.30 น. – 11.00 น.
11.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.00 น.
14.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 15.30 น.
10 พฤษภาคม 2562
07.30 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น – 10.30 น.
10.30 น. – 11.00 น.
11.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.00 น.
14.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 15.30 น.

รับลงทะเบียน
กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมค้นหาตนเอง (แนะแนว)
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมค้นหาตนเอง (แนะแนว)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารวิชาการ
พักรับประทานอาหารว่าง
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารวิชาการ
รับลงทะเบียน
กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่ความสาเร็จ (แนะแนว)
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่ความสาเร็จ (แนะแนว)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่ความสาเร็จ (แนะแนว)
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่ความสาเร็จ (แนะแนว)
รับลงทะเบียน
กิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารทั่วไป
พักรับประทานอาหารว่าง
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารทั่วไป
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารทั่วไป
พักรับประทานอาหารว่าง
เข้าห้องประชุมพบกลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรมฐำน
เวลำ/กิจกรรมฐำน
9 พ.ค.62

คณิตศำสตร์
อำคำร 2 ชั้น 4

ภำษำไทย
อำคำร 2 ชั้น 2

คอมพิวเตอร์
อำคำร 4 ชั้น 2

พลำนำมัย
เวทีประชำธิปไตย

09.30-10.30 น.

ม.1/1 - 1/4

ม.1/5 - 1/8

ม.1/9 - 1/12

ม.1/13 - 1/16

ม.1/5-1/8

ม.1/9 - 1/12

ม.1/1-1/4

ม.1/5 - 1/8

พักรับประทำนอำหำรว่ำง
11.00-12.00 น.

ม.1/13 - 1/16

ม.1/1 - 1/4
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00-14.00 น.

ม.1/9 - 1/12

ม.1/13 - 1/16
พักรับประทำนอำหำรว่ำง

14.30-15.30 น.

ม.1/5 - 1/8

ม.1/9 - 1/12

ม.1/13-1/16

ม.1/1 - 1/4

เวลำ/กิจกรรมฐำน
10 พ.ค. 62

วิทยำศำสตร์
อำคำร 1 ชั้น 3

ภำษำต่ำงประเทศ
ใต้อำคำร 1

สังคมศึกษำ
อำคำร 2 ชั้น 3

ศิลปะ ดนตรี
อำคำร 3 ชั้น 2

09.30-10.30 น.

ม.1/1 - 1/4

ม.1/5 - 1/8

ม.1/9 - 1/12

ม.1/13 - 1/16

ม.1/5-1/8

ม.1/9 - 1/12

ม.1/1-1/4

ม.1/5 - 1/8

ม.1/13-1/16

ม.1/1 - 1/4

พักรับประทำนอำหำรว่ำง
11.00-12.00 น.

ม.1/13 - 1/16

ม.1/1 - 1/4
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00-14.00 น.

ม.1/9 - 1/12

ม.1/13 - 1/16
พักรับประทำนอำหำรว่ำง

14.30-15.30 น.

ม.1/5 - 1/8

ม.1/9 - 1/12

