
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๓๘.๔๐/ว.1565                                          โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
                                                                                 อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 

                     ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐  

เรื่อง แจ้งก าหนดการและขอเชิญประชุมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. รายการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาที่โรงเรียนจัดให้สูงกว่าที่รัฐอุดหนุน 
           ๒. ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

           ด้วยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และปิดภาคเรียนที่ ๑ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – ๒3 ตุลาคม 
๒๕๖๐ โดยจะเปิดท าการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียด
ก าหนดการตามปฏิทินที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น 

          เพ่ือให้การด าเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ต้องมีการประสานความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดกับนักเรียน การด าเนินการ
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนขอแจ้งก าหนดการต่างๆ            
ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ เพ่ือความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งต้องมีการประชุมผู้ปกครอง   
ณ หอประชุม พระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้  

          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประชุมวันที่ 1๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ประชุมวันที่ 1๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ประชุมวันที่ 1๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประชุมวันที่ 1๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ประชุมวันที่ 1๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประชุมวันที่ 1๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

         จึงเรียนมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

        ขอแสดงความนับถือ  
            
 
 

                                 (นายหงษ์ดี  ศรีเสน) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี      

 “กลุ่มบริหารวิชาการ” 
โทร. ๐ – ๓๔๕๑ – ๑๗๗๓   ต่อ  ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ – ๓๔๕๑ – ๒๘๗๙ 
 
 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนวสิุทธรงัษี ปีการศึกษา 2560 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

18-22 ก.ย.-60 สอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1/2560 
25 ก.ย.- ๒๓ ต.ค.60 ปิดภาคเรียนที ่1/2560 

๑๑ ต.ค.-60 

ประชุมผู้ปกครอง,ประกาศผลสอบภาคเรียนที ่1/2560,
ลงทะเบยีนเรยีน,ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  
ม.1 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ม.2 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๑๒ ต.ค.-60 

ประชุมผู้ปกครอง,ประกาศผลสอบภาคเรียนที ่1/2560,
ลงทะเบยีนเรยีน,ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  
ม.3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ม.4 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๑๓ ต.ค.-60 

ประชุมผู้ปกครอง,ประกาศผลสอบภาคเรียนที ่1/2560,
ลงทะเบยีนเรยีน,ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  
ม.5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ม.6 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒๔ ต.ค.-60 เปิดภาคเรยีนที ่2/2560 
24 ต.ค.- ๓ พ.ย. ๖๐ สอบแก้ตัวครั้งที ่1 ทุกช้ัน 

๒๖ ต.ค.-60 
"พระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช" 

๗ พ.ย.-60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที ่1 ทุกช้ัน                                 
๘ พ.ย.-60 ลงทะเบยีนสอบแก้ตัวครั้งที ่2 ทุกช้ัน                                 

๘-๑๖ พ.ย.-60 สอบแก้ตัวครั้งที ่2 ทุกช้ัน 
๒๐ พ.ย.-60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที ่2 ทุกช้ัน                                 
๒๗ พ.ย.-60 ลงทะเบยีนเรยีนซ้ า ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทุกช้ัน                                 

๒๗-๓๐ พ.ย.-60 เรียนซ้ าครั้งที ่2 ปีการศึกษา 2560 ทุกช้ัน  
 

 


