
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม

18-26 ก.พ. 62  นักเรียน ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที ่2/2561

19 ก.พ. 62  หยุดวันมาฆบูชา

7 มี.ค. 62  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

8 มี.ค. 62  อาจารย์ส่งผลการสอบปลายภาค ม.1 - ม.5 ทีฝ่่ายวิชาการ

9 มี.ค. 62  มอบตัวนักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4

13 มี.ค. 62  ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.3

11-15 มี.ค.62  ฝ่ายทะเบียนวัดผลท า ปพ. 1 นักเรียน (ชั้น ม.3) และ (ชั้น ม.6)

15 มี.ค. 62  มอบตัวส ารองนักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกชั้น ม.1 และชั้น ม.4

18-22 มี.ค. 62  ท าสมุดรายงานนักเรียน ปพ.6 ทุกระดับชั้น

 น าสมุด ปพ.6 เสนอผู้อ านวยการลงนาม

20 มี.ค. 62  ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้น ม.1, 2, 4 และ 5 พร้อมลงทะเบียนแก้ไข

  ผลการเรียน

29 มี.ค. 62  นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับใบ ปพ. 1 และ ปพ.2

   นักเรียนทุกระดับชั้นรับสมุดรายงานผลการเรียน ทีห่อประชุมโรงเรียน

   นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน  (ถ้าไม่สามารถรบัในวันดังกล่าวได้ขอใหม้ารบั

   ในวันเวลาราชการภายในวันที่  26 เม.ย.62)

1-4 เม.ย. 62  สัมมนาพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน นอกสถานที่

17-30 เม.ย. 62  สอนปรับพืน้ฐาน ม.1, ม.2, ม.3, ม.4  (ทุกแผนการเรียน)

22-24 เม.ย. 62  จ าหน่ายสมุด ชุดพละ ชุดนักเรียน

22 เม.ย. 62  นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ซ้ือสมุด ชุดพละ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ประมาณ 5,000 บาท

   เวลา 09.00-15.00 น.(หอประชุม)

23 เม.ย. 62  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ซ้ือหนังสือ-สมุด ชุดพละ ประมาณ 3,000 บาท เวลา 09.00-15.00 น.(หอประชุม)

24 เม.ย. 62  นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ซ้ือหนังสือ-สมุด ชุดพละ ประมาณ 3,000 บาท เวลา 09.00-15.00 น.(หอประชุม)

**  หมายเหต ุ**

        ขอให้นักเรียนมาซ้ือสมดุ หนังสือ ตามวันเวลาทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด

เพราะตอ้งรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี 15 ปี

27 เม.ย. 62  งานสายสัมพนัธ์  พ.ม.

2-3 พ.ค. 62  สัมมนาบุคลากรในโรงเรียน

ปฏิทินปฏิบตังิานประจ าภาคฤดรู้อน  ประจ าปกีารศึกษา 2561



วัน  เดือน  ปี กิจกรรม

9 พ.ค. 62  หยุดวันพืชมงคล

10 พ.ค. 62  ประชุมคณาจารย์เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมอาจารย์

11 พ.ค. 62  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ณ หอประชุมสาธิตราชภัฏพระนคร เวลา 08.30-12.00 น.

12 พ.ค. 62  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ณ หอประชุมสาธิตราชภัฏพระนคร เวลา 08.30-12.00 น.

 14-16 พ.ค. 62  อบรมค่ายพุทธบุตร ม.1 (ทีโ่รงเรียน)

21 พ.ค. 62  เปิดภาคเรียนที ่1/2562

 24-26 พ.ค. 62  อบรมค่ายพุทธบุตร ม.4  (ทีว่ัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน)ี

1 มิ.ย. 62  ผู้ปกครองนักเรียน ม.2, ม.6 พบอาจารย์ประจ าชั้น เวลา 09.00-12.00 น. และ ช าระเงินพัฒนา

  คุณภาพการศึกษา ทีห่อประชุมโรงเรียน

2 มิ.ย. 62  ผู้ปกครองนักเรียน ม.3, ม.5 พบอาจารย์ประจ าชั้น เวลา 09.00-12.00 น. และ ช าระเงินพัฒนา

   คุณภาพการศึกษา ทีห่อประชุมโรงเรียน

จ านวนเงินทีนั่กเรียนตอ้งน ามาช าระในวันที ่1-2 มถุินายน 2562

  ม.2          เป็นเงิน        15,700          บาท

  ม.3          เป็นเงิน        15,700          บาท

  ม.5/1       เป็นเงิน        10,150          บาท              

  ม.5/2       เป็นเงิน          8,150          บาท              

  ม.5/3        เป็นเงิน       12,150          บาท

  ม.6/1       เป็นเงิน        10,150          บาท              

  ม.6/2       เป็นเงิน          8,150          บาท              

  ม.6/3        เป็นเงิน        12,150         บาท

***  หมายเหตุ : ขอให้น าเงินมาพอดีที่ต้องช าระค่าเล่าเรียน  ***


