
วันที่ เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
2 พ.ย.-60 ประกาศผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ทกุชั้น                                งานวัดผล
6 พ.ย.-60 ลงทะเบยีนสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ทกุชั้น                                งานวัดผล

7-15 พ.ย.-60 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ทกุชั้น ครูประจ าวิชา
16 พ.ย.-60 ส่งผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ทกุชั้น งานวัดผล

16-18 พ.ย.-60 ศิลปหตัถกรรม ระดับเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบรีุ วิชาการ
20 พ.ย.-60 ประกาศผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ทกุชั้น                                งานวัดผล

22-30 พ.ย.-60 สมัครสอบ GAT-PAT 2561 วิชาการ
24-30 พ.ย.-60 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 2561 วิชาการ

25 พ.ย.-60 วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแหง่ชาติ กิจกรรม
27 พ.ย.-60 ลงทะเบยีนเรียนซ้ า คร้ังที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ทกุชั้น                                งานวัดผล

27-30 พ.ย.-60 เรียนซ้ าคร้ังที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ทกุชั้น งานวัดผล
28-30 พ.ย.-60 กีฬาสี ป ี2560 พลศึกษา
1-25 ธ.ค.-60 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 2561 วิชาการ
1-25 ธ.ค.-60 สมัครสอบ GAT-PAT 2561 วิชาการ

1 ธ.ค.-60 พิธิเปดิการแข่งขันกีฬาสี ป ี2560 พลศึกษา
4 ธ.ค.-60 กิจกรรมวันชาติ / วันพ่อ (His Majesty The King's BirthDay) กิจกรรมนักเรียน
4 ธ.ค.-60 พิธิปดิการแข่งขันกีฬาสี ป ี2560 พลศึกษา

11-13 ธ.ค.-60 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม. 3 กิจกรรมนักเรียน
13-15 ธ.ค.-60 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม. 1 กิจกรรมนักเรียน
18-20 ธ.ค.-60 ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักเรียน
18-20 ธ.ค.-60 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม. 2 กิจกรรมนักเรียน
22-25 ธ.ค.-60 สมัครสอบ GAT-PAT 2561 วิชาการ

24 ธ.ค.-60 สอบ Pre O-NET ม.3 วิชาการ
25-29 ธ.ค.-60 สอบกลางภาค ภาคเรยีนที่ 2/2560 วิชาการ

31 ธ.ค.-60 วันส้ินป ี(New Year's Eve) กิจกรรมนักเรียน
1 ม.ค.-61 วันขึ้นปใีหม่ กิจกรรมนักเรียน

1-20 ม.ค.-61 เรียนซ้ าคร้ังที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ทกุชั้น วิชาการ
3 ม.ค.-61 กีฬาระดับชั้น ม. 1-6 และงานสังสรรค์ปใีหม่ทกุระดับชั้น ระดับชั้นปี

4-6 ม.ค.-61 ศิลปหตัถกรรมระดับภาค นครนายก วิชาการ
6-7 ม.ค.-61 ค่ายพลังงาน IP&ESMTE ม. 3/13,3/14 หอ้งเรียนพิเศษ

12-13 ม.ค.-61 กิจกรรมโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง กิจกรรมนักเรียน

ปฏิทินการปฏิบัติงานวชิาการ โรงเรียนวสิุทธรังษี ปีการศึกษา 2560-61



วันที่ เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงานวชิาการ โรงเรียนวสิุทธรังษี ปีการศึกษา 2560-61

12 ม.ค.-61 ส่งคะแนนเก็บ ก่อนกลางภาค และคะแนนกลางภาค ที่งานวัดผลกลุ่มสาระ ครูประจ าวิชา
13 ม.ค.-61 วันเด็กแหง่ชาติ/วันการบนิแหง่ชาติ กิจกรรมนักเรียน
16 ม.ค.-61 ตักบาตรข้าวสาร งานวันปใีหม่ 2561 กิจกรรมนักเรียน
16 ม.ค.-61 วันครู บริหาร

17-19 ม.ค.-61 ติว GAT PAT ชั้น ม. 6 วิชาการ
18-20 ม.ค.-61 ค่ายลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมนักเรียน
25-27 ม.ค.-61 ค่ายวิทยาศาสตร์ IP,ESC ระดับชั้น ม. 1 ณ หว้ากอ หอ้งเรียนพิเศษ

25 ม.ค.-61 ส่งผลเรียนซ้ า คร้ังที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ทกุชั้น ครูประจ าวิชา
26 ม.ค.-61 ประกาศผลเรียนซ้ า คร้ังที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ทกุชั้น งานวัดผล
3-4 ก.พ.-61 สอบ O-NET ม.3 วิชาการ
3-4 ก.พ.-61 ค่ายวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม IP&ESMTE ม. 2/13,2/14 หอ้งเรียนพิเศษ

14-16 ก.พ.-61 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เล่ือนขึ้นเรียน ม. 4 (สมัครโควตา) วิชาการ-แนะแนว
14 ก.พ.-61 VISUT OPEN HOUSE '2018 วิชาการแนะแนว
16 ก.พ.-61 ส่งใบขออนุญาตใหน้ักเรียนติด "ร" ทกุชั้น ครูประจ าวิชา
16 ก.พ.-61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุชั้น ครูประจ าวิชา

19-20 ก.พ.-61 นักเรียนที่ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค ย่ืนค าร้องขอมีสิทธ์ิสอบ ทกุชั้น ครูประจ าวิชา
23 ก.พ.-61 ปจัฉิมนิเทศ งานแนะแนว
23 ก.พ.-61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุชั้น งานวัดผล

24-28 ก.พ.-61 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม. 1 และ ม. 4 โครงการพิเศษ วิชาการ
24-27 ก.พ.-61 สอบ GAT/PAT 2561 วิชาการ
24-25 ก.พ.-61 สอบสัมภาษณ์นักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้น ม. 4 โควตา กิจการนักเรียน
26-28 ก.พ.-61 สอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 2/2560 ทุกช้ัน วิชาการ
2,5 มี.ค.-61 สอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 2/2560 ทุกช้ัน วิชาการ
3-4 มี.ค.-61 สอบ O-NET ม.6 วิชาการ
5-6 มี.ค.-61 ย่ืนค าร้องขอลงทะเบยีนเรียนซ้ า ชั้น ม. 3 , ม. 6 รายวิชาในระดับ ม.1,2,5,6 ครูประจ าวิชา
6 มี.ค.-61 สอบข้อสอบกลาง ชั้น ม. 1 , 2 วิชาการ

6-23 มี.ค.-61 เรียนซ้ า ชั้น ม. 3 , ม. 6 รายวิชาในระดับ ม.1,2,5,6 ครูประจ าวิชา
8 มี.ค.-61 ครูประจ าวิชา ส่ง ปพ.5/Bookmark ที่กลุ่มสาระ ทกุระดับชั้น ครูประจ าวิชา
9 มี.ค.-61 กลุ่มสาระ ส่ง ปพ.5/Bookmark ที่งานวัดผล ทกุระดับชั้น กลุ่มสาระ
10 มี.ค.-61 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม. 1 โครงการพิเศษ วิชาการ
11 มี.ค.-61 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม. 4 โครงการพิเศษ วิชาการ



วันที่ เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงานวชิาการ โรงเรียนวสิุทธรังษี ปีการศึกษา 2560-61

12 มี.ค.-61 ครูที่ปรึกษาทกุระดับชั้น ตรวจคะแนน ครูที่ปรึกษา
12-16 มี.ค.-61 สอนเสริมเพิ่มเติม IP,ESC ระดับชั้น ม.ต้น หอ้งเรียนพิเศษ

14 มี.ค.-61 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุระดับชั้น ครูที่ปรึกษา
14 มี.ค.-61 ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุระดับชั้น ครูที่ปรึกษา

14-16 มี.ค.-61 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุระดับชั้น ครูประจ าวิชา
15 มี.ค.-61 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 1 โครงการพิเศษ วิชาการ
15 มี.ค.-61 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนชั้น ม. 1 โครงการพิเศษ รายงานตัว วิชาการ
16 มี.ค.-61 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 4 โครงการพิเศษ วิชาการ
16 มี.ค.-61 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าเรียน ชั้น ม. 4 วิชาการ
16 มี.ค.-61 นักเรียนโควตาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนได้ ชั้น ม. 4 รายงานตัว วิชาการ
16 มี.ค.-61 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนชั้น ม. 4 โครงการพิเศษ รายงานตัว วิชาการ

17-18 มี.ค.-61 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาการ
19 มี.ค.-61 ส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุระดับชั้น ครูประจ าวิชา
19 มี.ค.-61 มอบตัวนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนได้ชั้น ม. 1 และ ม. 4 โครงการพิเศษ วิชาการ
20 มี.ค.-61 ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุระดับชั้น ครูที่ปรึกษา
21 มี.ค.-61 ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุระดับชั้น ครูประจ าวิชา

21-23 มี.ค.-61 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุระดับชั้น ครูประจ าวิชา
24-27 มี.ค.-61 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม. 1 และ ม. 4 โครงการปกติ วิชาการ
24-25 มี.ค.-61 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม. 1 โครงการปกติ(ความสามารถพิเศษ) วิชาการ

26 มี.ค.-61 ประกาศผลสอบ O-NET ม. 3 สทศ.
26 มี.ค.-61 ส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุระดับชั้น ครูประจ าวิชา
26 มี.ค.-61 ส่งผลการเรียนซ้ า ชั้น ม. 3 , ม. 6 รายวิชา ม. 1,2,4,5 ครูประจ าวิชา
27 มี.ค.-61 ทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม. 1 วิชาการ
27 มี.ค.-61 ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ทกุระดับชั้น ครูที่ปรึกษา
27 มี.ค.-61 ประกาศผลการเรียนซ้ า ชั้น ม. 3 , ม. 6 รายวิชา ม. 1,2,4,5 ครูที่ปรึกษา
28 มี.ค.-61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม. 1 วิชาการ
30 มี.ค.-61 อนุมัติผลการจบการศึกษา ระดับชั้น ม.3 , ม.6 วิชาการ
30 มี.ค.-61 นักเรียนที่จบการศึกษา รับเอกสารการจบการศึกษา วิชาการ
30 มี.ค.-61 นักเรียนที่ไม่จบการศึกษา ลงทะเบยีนเรียนซ้ าภาคฤดูร้อน(เสียเงินค่าเล่าเรียน) วิชาการ
30 มี.ค.-61 วันสุดทา้ยของภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาการ
31 มี.ค.-61 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม. 1 โครงการปกติ วิชาการ



วันที่ เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงานวชิาการ โรงเรียนวสิุทธรังษี ปีการศึกษา 2560-61

1 เม.ย.-61 ปดิภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาการ
1 เม.ย.-61 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม. 4 โครงการปกติ วิชาการ
1 เม.ย.-61 สอบวัดระดับความสามารถทางวิชาการนกัเรียนทีผ่่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม. 4 โควตา วิชาการ
2 เม.ย.-61 ลงทะเบยีนเรียนซ้ าภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2560 งานวัดผล
3 เม.ย.-61 ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม. 6 วิชาการ

3-20 เม.ย.-61 เรียนซ้ าทกุชั้น(เรียนภาคฤดูร้อน เก็บค่าเล่าเรียน) ครูประจ าวิชา
4 เม.ย.-61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้ ชั้น ม. 1 โครงการปกติ วิชาการ
5 เม.ย.-61 ประกาศผลสอบ GAT/PAT 2561 วิชาการ
5 เม.ย.-61 พิธีมอบประกาศนียบตัร นักเรียนชั้นม. 3 และ ม. 6 ทะเบยีน
5 เม.ย.-61 วันวิสุทธ 2561 สมาคมศิษย์เก่า
5 เม.ย.-61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้ ชั้น ม. 4 โครงการปกติ วิชาการ
7 เม.ย.-61 มอบตัวนักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้ ชั้น ม. 1 โครงการปกติ วิชาการ
8 เม.ย.-61 มอบตัวนักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้ ชั้น ม. 4 โครงการปกติ วิชาการ
8 เม.ย.-61 มอบตัวนักเรียนโควตาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนได้ ชั้น ม. 4 วิชาการ
12 เม.ย.-61 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 2561 วิชาการ
23 เม.ย.-61 ส่งผลการเรียนซ้ าทกุชั้น ครูประจ าวิชา
25 เม.ย.-61 ประกาศผลการเรียนซ้ าทกุชั้น งานวัดผล
30 เม.ย.-61 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบไม่พร้อมรุ่น รับ ปพ.1 ทะเบยีน
30 เม.ย.-61 ประกาศผลการเล่ือนชั้น ประจ าปกีารศึกษา 2560 วิชาการ
4 พ.ค.-61 ประชุมครูก่อนเปดิภาคเรียนที่ 1/2561 งานบคุคล

7-11 พ.ค.-61 เรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 , ม. 4 วิชาการ
12 พ.ค.-61 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.1
13 พ.ค.-61 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.4
14 พ.ค.-61 เปิดภาคเรยีนที่ 1/2561 วิชาการ

24-26 พ.ค.-61 ค่ายจริยศึกษา ชั้น ม. 1 ระดับชั้น ม.1
30-31 พ.ค.-61 ลงทะเบยีนเรียนซ้ า ม. 2 , 3 , 5 , 6 งานวัดผล
1-30 มิ.ย.-61 เรียนซ้ า ม. 2 , 3 , 5 , 6 ครูประจ าวิชา

2 มิ.ย.-61 ทศันศึกษา ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.1
9 มิ.ย.-61 ค่ายการงานอาชีพ ระดับ ม . 5 การงานอาชีพฯ
9 มิ.ย.-61 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 4 วิทยาศาสตร์
14 มิ.ย.-61 วันไหว้ครู อบน.วส.



วันที่ เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงานวชิาการ โรงเรียนวสิุทธรังษี ปีการศึกษา 2560-61

16 มิ.ย.-61 ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 2 ภาษาอังกฤษ
16 มิ.ย.-61 ค่ายภาษาไทยใหค้วามรูคู่งานศิลป ์ระดับชั้น ม. 1 ศิลปะ,ภาษาไทย
22 มิ.ย.-61 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจปอ้งกันการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ สุขศึกษาฯ
23 มิ.ย.-61 ทศันศึกษา ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.2
30 มิ.ย.-61 ทศันศึกษา ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3
1 ก.ค.-61 พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ กิจกรรม

1-31 ก.ค.-61 เรียนซ้ า ม. 2 , 3 , 5 , 6 ครูประจ าวิชา
4 ก.ค.-61 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม. 5 ระดับ ม. 5
7 ก.ค.-61 ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 3 คณิตศาสตร์
7 ก.ค.-61 ค่ายสังคมศึกษา ระดับชั้น ม. 6 สังคมศึกษา
12 ก.ค.-61 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม. 2 ระดับชั้น ม.2
14 ก.ค.-61 ทศันศึกษา ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.4

14-15 ก.ค.-61 ค่ายภาษาอังกฤษ ม. 3/13-3/14 ณ บา้นสวนส้มทพิย์รีสอร์ท หอ้งเรียนพิเศษ
16-20 ก.ค.-61 สอบกลางภาค 1/2561 วิชาการ

20 ส.ค.-61 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม. 6 ระดับชั้น ม.6
21 ก.ค.-61 ทศันศึกษา ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.5

21-22 ก.ค.-61 ค่ายอิเลกทรอนิกส์ ม. 2/13 และ 2/14 คอมพิวเตอร์
26 ก.ค.-61 แหเ่ทยีนจ าน าพรรษา(โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) สังคมศึกษา
26 ก.ค.-61 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม. 3 ระดับ ม. 3
28 ก.ค.-61 ทศันศึกษา ระดับชั้น ม.6 ระดับชั้น ม.6
28 ก.ค.-61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สังคมศึกษา

28-29 ก.ค.-61 ค่ายอาเซียนคณิต ม. 2 คณิตศาสตร์
28 ก.ค.-61 ค่ายศักยภาพ ระดับชั้น ม. 3 คณิตศาสตร์

28-29 ก.ค.-61 อบรมเชิงปฏิบติัการครู "อิเลกทรอนิกส์เบื้องต้น" คอมพิวเตอร์
29 ก.ค.-61 วันภาษาไทยแหง่ชาติ ภาษาไทย

30-31 ก.ค.-61 ค่ายเทคนิคปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ม. 4/1 ม.มหดิล กาญจนบรีุ ESC
1-17 ส.ค.-61 เรียนซ้ า ม. 2 , 3 , 5 , 6 ครูประจ าวิชา

1 ส.ค.-61 ส่งคะแนนเก็บ ก่อนกลางภาค และกลางภาค 1/61 ที่งานวัดผลกลุ่มสาระ ครูประจ าวิชา
2-4 ส.ค.-61 ค่ายจริยศึกษา ม. 4 รุ่นที่ 1 ระดับ ม. 4
8 ส.ค.-61 สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ "ประกายดาว" คร้ังที่ 10 คณิตศาสตร์

9-11 ส.ค.-61 ค่ายจริยศึกษา ม. 4 รุ่นที่ 2 ระดับ ม. 4



วันที่ เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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12 ส.ค.-61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ/วันแม่ กิจกรรมนักเรียน
13 ส.ค.-61 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมนักเรียน
17 ส.ค.-61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แหง่ชาติ วิทยาศาสตร์
20 ส.ค.-61 ส่งผลเรียนซ้ า ม. 2 , 3 , 5 , 6 ครูประจ าวิชา
21 ส.ค.-61 ศึกษานอกสถานที่ ม.มหดิล(อาจารย์ใหญ)่ 5/2,5/3,5/4,5/8 กลุ่มสาระวิทย์
22 ส.ค.-61 ประกาศผลผลเรียนซ้ า ม. 2 , 3 , 5 , 6 งานวัดผล

23-25 ส.ค.-61 อบรมปรับโครงสร้างและพัฒนาหลักสูตร(นอกสถานที:่สมุทรสงคราม) วิชาการ
26 ส.ค.-61 สอบ TEDET วิทย์-คณิต
1-2 ก.ย.-61 ค่ายคณิตศาสตร์หอ้งเรียนพิเศษ ม. 1(ESC,IP) ณ ม.ราชภัฏพระนคร หอ้งเรียนพิเศษ
5 ก.ย.-61 ศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมทหาร ศักยภาพ ม.3
10 ก.ย.-61 ส่งใบขออนุญาตใหน้ักเรียนติด "ร" ครูประจ าวิชา
17 ก.ย.-61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนที่ 1/61 ครูประจ าวิชา

18-19 ก.ย.-61 นักเรียนที่ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค ย่ืนค าร้องขอมีสิทธ์ิสอบ ครูประจ าวิชา
21 ก.ย.-61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 งานวัดผล

24-28 ก.ย.-61 สอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1/2561 วิชาการ
1-5 ต.ค.-61 สอนเสริมเพิ่มเติม หอ้งเรียนพิเศษ IP,ESC ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หอ้งเรียนพิเศษ
5-25 ต.ค.-61 รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาการ

5 ต.ค.-61 ครูประจ าวิชาส่ง  ปพ.5/Bookmark ที่กลุ่มสาระ ครูประจ าวิชา
6 ต.ค.-61 กลุ่มสาระส่ง ปพ.5/Book mark ครูประจ าวิชา

11-28 ต.ค.-61 ปดิภาคเรียนที่ 1/2561 วิชาการ
13 ต.ค.-61 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สังคมศึกษา
14 ต.ค.-61 วันประชาธิปไตย สังคมศึกษา
25 ต.ค.-61 ครูลงชื่อปฏิบติังาน บริหาร
25 ต.ค.-61 ประชุมครู เวลา 09.00 น. อ านวยการ
25 ต.ค.-61 ครูที่ปรึกษาตรวจคะแนนภาคเรียนที่ 1/2561 เวลา 13.00 น. ครูที่ปรึกษา
26 ต.ค.-61 ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบยีนเรียน/ลงทะเบยีนสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ม.1 (เช้า) ม.2 (บา่ย) วิชาการ
27 ต.ค.-61 ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบยีนเรียน/ลงทะเบยีนสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ม.3 (เช้า) ม.4 (บา่ย) วิชาการ
28 ต.ค.-61 ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบยีนเรียน/ลงทะเบยีนสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ม.5 (เช้า) ม.6 (บา่ย) วิชาการ
29 ต.ค.-61 เปิดภาคเรยีนที่ 2/2561 วิชาการ

29-31 ต.ค.-61 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ทกุชั้น ครูประจ าวิชา
1-6 พ.ย.-61 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ทกุชั้น ครูประจ าวิชา
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5-8 พ.ย.-61 ค่ายลูกเสือชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.1
7-9 พ.ย.-61 ค่ายลูกเสือชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.2
8 พ.ย.-61 ส่งผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ทกุชั้น ครูประจ าวิชา
9 พ.ย.-61 ประกาศผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ทกุชั้น                                งานวัดผล

12-14 พ.ย.-61 ลงทะเบยีนสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ทกุชั้น                                งานวัดผล
12-14 พ.ย.-61 ค่ายลูกเสือชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3
15-23 พ.ย.-61 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ทกุชั้น ครูประจ าวิชา
19-23 พ.ย.-61 กีฬาภายใน กลุ่มสาระสุขฯ
24-25 พ.ย.-61 ค่ายเรียนรู้พลังงาน IP,ESC ชั้น ม. 3 ณ วังดุม แคมป์ หอ้งเรียนพิเศษ

25 พ.ย.-61 วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแหง่ชาติ กิจกรรม
26 พ.ย.-61 ส่งผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ทกุชั้น งานวัดผล

26-28 พ.ย.-61 ค่ายลูกเสือวิสามัญ,ผู้บ าเพ็ญ,นศท. ระดับชั้น ม.ปลาย
27 พ.ย.-61 วันสาธารณสุขแหง่ชาติ งานอนามัย
27 พ.ย.-61 ประกาศผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ทกุชั้น                                งานวัดผล

28-30 พ.ย.-61 ลงทะเบยีนเรียนซ้ า คร้ังที่ 2 ปกีารศึกษา 2561 ทกุชั้น                                งานวัดผล
28-30 พ.ย.-61 เรียนซ้ าคร้ังที่ 2 ปกีารศึกษา 2561 ทกุชั้น งานวัดผล
1-31 ธ.ค.-61 เรียนซ้ าคร้ังที่ 2 ปกีารศึกษา 2561 ทกุชั้น วิชาการ
24-28 ธ.ค.-61 สอบกลางภาค 2/2561 วิชาการ

31 ธ.ค.-61 วันส่งทา้ยปเีก่า กิจกรรมนักเรียน

ก าหนดการในปฏิทนิ อาจเปลีน่แปลงได้ตามความเหมาะสม

http://hilight.kapook.com/view/93994

