ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

มิถุนายน
ศุกร์ที่ ๑

บุคลากรประชุมโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๑
ศุกร์ที่ ๑ – จันทร์ที่ ๔
มร. รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ ๑
จันทร์ที่ ๔
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๑ – ศุกร์ที่ ๑๕ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ม.๒, ม.๓, ม.๕ และ ม.๖ ชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร)
อังคารที่ ๑๒
ผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจาชั้น ม.๑ – ม.๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
พุธที่ ๑๓
ตักบาตรวิถีพุทธ ม.๖ เป็นเจ้าภาพ
จันทร์ที่ ๑๘ – ศุกร์ที่ ๒๒ โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาค ๑/๒๕๖๑
อังคารที่ ๑๙
ผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจาชั้น ม.๔ – ม.๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
พุธที่ ๒๗
ตักบาตรวิถีพุทธ ม.๕ เป็นเจ้าภาพ
ศุกร์ที่ ๒๙
พิธีทบทวนคาปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย. – จันทร์ที่ ๒ ก.ค. มร. รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ ๒

กรกฎาคม
พุธที่ ๔
พุธที่ ๔ – เสาร์ที่ ๗
ศุกร์ที่ ๖ – อาทิตย์ที่ ๘
จันทร์ที่ ๙ – ศุกร์ที่ ๑๓
พุธที่ ๑๑
ศุกร์ที่ ๑๓ – จันทร์ที่ ๑๖

ตักบาตรวิถีพุทธ ม.๔ เป็นเจ้าภาพ
มร. ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค ๑/๒๕๖๑
ม.๔ เข้าค่ายรู้รักสามัคคี
- พิธีหล่อเทียนพรรษา
- ตรวจสุขภาพประจาปี
ตักบาตรวิถีพุทธ ม.๓ เป็นเจ้าภาพ
มร. ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค ๒ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๐
/จันทร์ที่ ๑๖...

๒
จันทร์ที่ ๑๖ – ศุกร์ที่ ๒๐
อังคารที่ ๒๔
พุธที่ ๒๕

พฤหัสบดีที่ ๒๖
ศุกร์ที่ ๒๗
เสาร์ที่ ๒๘
จันทร์ที่ ๓๐

สอบกลางภาค ๑/๒๕๖๑
โครงการถวายเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู, จัดทาพานไหว้ครูและประกวดพาน
- โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร
พิธีไหว้ครู และพิธีแจกประกาศนียบัตร ม.๖/๒๕๖๐
หยุด วันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร

สิงหาคม
พุธที่ ๑
ตักบาตรวิถีพุทธ ม.๒ เป็นเจ้าภาพ
พุธที่ ๑ ส.ค. – พฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค. โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ ๔๓
พฤหัสบดีที่ ๒ – ศุกร์ที่ ๓ โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ “เรียนรู้สู่งานอาชีพ”
อาทิตย์ที่ ๕
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๖ – พฤหัสบดีที่ ๙ สัปดาห์วันภาษาไทย
ศุกร์ที่ ๑๐
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่
๙ (วันแม่แห่งชาติ)
อาทิตย์ที่ ๑๒
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
จันทร์ที่ ๑๓
หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙
พฤหัสบดีที่ ๑๖
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พฤหัสบดีที่ ๑๖ – อังคารที่ ๒๑ มร. สอบซ่อมของภาค ๒ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๐
พุธที่ ๒๙
ตักบาตรวิถีพุทธ ม.๑ เป็นเจ้าภาพ
พุธที่ ๒๙
ตรวจประกันคุณภาพภายใน

กันยายน
จันทร์ที่ ๑๐
ศุกร์ที่ ๑๔
จันทร์ที่ ๑๗ – ศุกร์ที่ ๒๑

อาจารย์ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ (เฉพาะนักเรียนที่อาจารย์เคยแจ้งขาดเรียน ๓
ครั้ง มาแล้ว)
ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
/อังคารที่ ๒๕...

๓
อังคารที่ ๒๕
พฤหัสบดีที่ ๒๗

พิธีมทุ ิตาคารวะอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ
ส่งผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

ตุลาคม
จันทร์ที่ ๑
อังคารที่ ๒
ศุกร์ที่ ๕ – อาทิตย์ที่ ๗
จันทร์ที่ ๘ – ศุกร์ที่ ๑๒
เสาร์ที่ ๑๓
จันทร์ที่ ๑๕

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ช่วงที่ ๑)
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
ม.๕ เข้าค่ายการทางานเป็นทีม
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ (เรียนตามปกติ)
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
หยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
อังคารที่ ๑๖ – อังคารที่ ๓๐ มร. สอบไล่ ภาค ๑/๒๕๖๑ (เว้นวันที่ ๒๓)
ศุกร์ที่ ๑๙
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
จันทร์ที่ ๒๒ – อังคารที่ ๓๐ ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ช่วงที่ ๑)
อังคารที่ ๒๓
หยุด วันปิยมหาราช
พุธที่ ๓๑
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ช่วงที่ ๒)

พฤศจิกายน
พฤหัสบดีที่ ๑
ศุกร์ที่ ๒ – อาทิตย์ที่ ๔
จันทร์ที่ ๕ – ศุกร์ที่ ๙

ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
ม.๖ เข้าค่ายสืบสานวัฒนธรรม
- สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ (เรียนตามปกติ)
- ม.๑ – ม.๖ ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษาผ่านธนาคาร)
- โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาค ๒/๒๕๖๑
พุธที่ ๗
ตักบาตรวิถีพุทธ ม.๖ และ ม.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
พุธที่ ๑๔
- ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
- ตักบาตรวิถีพุทธ ม.๕ และ ม.๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ศุกร์ที่ ๑๖ – อาทิตย์ที่ ๑๘ ค่ายลูกเสือ ม.๑ ณ ค่ายลูกเสือภูริทัต
จันทร์ที่ ๑๙
- วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
- ทาบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน
พฤหัสบดีที่ ๒๒
พิธีเปิดกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และความรุนแรง
/จันทร์ที่ ๒๖ ...

๔
จันทร์ที่ ๒๖
จันทร์ที่ ๒๖ – ศุกร์ที่ ๓๐

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคาแหง
สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

ธันวาคม
เสาร์ที่ ๑ – จันทร์ที่ ๓
ม.๒ เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์
จันทร์ที่ ๑๐ ธ.ค. – อังคารที่ ๑ ม.ค. ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ช่วงที่ ๒) เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
พฤหัสบดีที่ ๒๐
นักกีฬาและบุคลากรออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๓
เสลาเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ศุกร์ที่ ๒๑ – พฤหัสบดีที่ ๒๗ กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๓ เสลาเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
จันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค. – ศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค. จาหน่ายใบสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เฉพาะวันราชการ)
ศุกร์ที่ ๒๘
นักกีฬาและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๓ เสลาเกมส์ ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
จันทร์ที่ ๓๑
หยุด วันสิ้นปี

มกราคม
อังคารที่ ๑
พุธที่ ๒
ศุกร์ที่ ๔
อาทิตย์ที่ ๖
พุธที่ ๙
เสาร์ที่ ๑๒ – จันทร์ที่ ๑๔
ศุกร์ที่ ๑๘
จันทร์ที่ ๒๑ – ศุกร์ที่ ๒๕
ศุกร์ที่ ๒๕

หยุด วันปีใหม่
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ช่วงที่ ๓
ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
ตักบาตรวิถีพุทธ ม.๔ และ ม.๓ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ม.๓ เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ
- พิธีปิดกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และความรุนแรง
- บ่าย งาน Thank You Party
รับสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษา

กุมภาพันธ์
อาทิตย์ที่ ๑๐
ศุกร์ที่ ๑๕

ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศผลทดสอบมาตรฐานระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
/จันทร์ที่ ๑๘ ...

๕
จันทร์ที่ ๑๘ – ศุกร์ที่ ๒๒

อาทิตย์ที่ ๒๔
พุธที่ ๒๗

- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
- รับสมัครนักเรียนชัน้ ป.๖ ทีม่ ีผลทดสอบมาตรฐานฯ เข้าเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ พร้อมส่ง Portfolio
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.๑/๒๕๖๒
ส่งผลสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๑

มีนาคม
ศุกร์ที่ ๑

- ประกาศผลสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๑
- วันอนุมัติจบหลักสูตร ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาทิตย์ที่ ๓
สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.๑/๒๕๖๒
จันทร์ที่ ๔ – อังคารที่ ๕
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
ศุกร์ที่ ๘
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
อังคารที่ ๑๒
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
พุธที่ ๑๓ – พฤหัสบดีที่ ๑๔ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
จันทร์ที่ ๑๘
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
พุธที่ ๒๐
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
ศุกร์ที่ ๒๒
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เช้า ม.ต้น บ่าย ม.ปลาย

เมษายน
จันทร์ที่ ๑ – เสาร์ที่ ๒๗
จันทร์ที่ ๒๙
อังคารที่ ๓๐

เรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน
- ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- วันอนุมัติจบหลักสูตร ม.๓ และ ม.๖ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา)
รองคณบดีและผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

