ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดกําหนดปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา
๒๕๖๐ ไปแลวนั้น ดวยมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดกําหนด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุนที่ ๔๓ ระหวางวันที่
๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงแกไขเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแตเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

มีนาคม
พฤหัสบดีที่ ๑
ศุกรที่ ๒ – พฤหัสบดีที่ ๘
ศุกรที่ ๒ – พฤหัสบดีที่ ๑๕
เสารที่ ๓ – อาทิตยที่ ๔
อาทิตยที่ ๔
ศุกรที่ ๙
ศุกรที่ ๑๖
เสารที่ ๑๗

หยุด วันมาฆบูชา
ม.๑ – ม.๕ สอบปลายภาค ๒/๒๕๖๐
นศ. สอบไลภาค ๒/๒๕๖๐ (บุคลากรโรงเรียนสาธิต คุมสอบชวง ๒)
ม.๖ สอบ O-NET
สอบสัมภาษณนักเรียนที่สมัครเขาเรียน ม.๑/๒๕๖๑
ประกาศผลรับนักเรียนชั้น ม.๑/๒๕๖๑
สงผลสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๐
มอบตัวนักเรียน ม.๑/๒๕๖๑ พรอมชําระคาธรรมเนียมและจําหนายอุปกรณ
การเรียน
จันทรที่ ๑๙ – ศุกรที่ ๒๓ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง รุนที่ ๔๓
พุธที่ ๒๑
- ประกาศผลสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๐
- วันอนุมัติจบหลักสูตร ม.๓ และ ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐
เสารที่ ๒๔
มอบตัวนักเรียน ม.๑/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) พรอมชําระคาธรรมเนียมและจําหนาย
อุปกรณการเรียน
เสารที่ ๒๔ – อังคารที่ ๒๗
นศ. ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูรอน/๒๕๖๐
จันทรที่ ๒๖
การทดสอบนักเรียน ม.๓ ที่สมัครเขาศึกษาตอชั้น ม.๔/๒๕๖๑ หลักสูตร
ความเปนเลิศฯ
/จันทรที่ ๒๖...

๒
จันทรที่ ๒๖ – อังคารที่ ๒๗ สอบแกตัวครั้งที่ ๑ (ม.๑ – ม.๕)
จันทรที่ ๒๖ – พุธที่ ๒๘ ม.๖ เขาคายสืบสานวัฒนธรรมไทย
อังคารที่ ๒๗
ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียน ม.๓ ที่สมัครเขาศึกษาตอ ม.๔/๒๕๖๑ หลักสูตรความ
เปนเลิศฯ (เฉพาะนักเรียนที่เลือกวิชาเอกวิทยาศาสตร)
พฤหัสบดีที่ ๒๙
สงผลสอบแกตัวครั้งที่ ๑ (ม.๑ – ม.๕)
พฤหัสบดีที่ ๒๙ – ศุกรที่ ๓๐ ม.๖ สอบแกตัวครั้งที่ ๑
ศุกรที่ ๓๐ ประกาศผลสอบขอเขียนและภาคปฏิบัตินักเรียน ม.๓ ที่สมัครเขาศึกษาตอ
ม.๔/๒๕๖๑ หลักสูตรความเปนเลิศฯ

เมษายน
จันทรที่ ๒

- ประกาศผลสอบแกตัวครั้งที่ ๑
- สอบสัมภาษณนักเรียน ม.๓ ที่ผานขอเขียนและภาคปฏิบัติ ศึกษาตอ
ม.๔/๒๕๖๑ หลักสูตรความเปนเลิศฯ
จันทรที่ ๒ เม.ย. – จันทรที่ ๗ พ.ค. มหาวิทยาลัยรามคําแหง บรรยายในชั้นเรียน ภาคฤดูรอน/๒๕๖๐
อังคารที่ ๓ – พุธที่ ๔ สอบแกตัวครั้งที่ ๒
พุธที่ ๔
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกศึกษาตอ ชั้น ม.๔/๒๕๖๑ หลักสูตร
ความเปนเลิศฯ
พฤหัสบดีที่ ๕ สงผลสอบแกตัวครั้งที่ ๒
พฤหัสบดีที่ ๕ – เสารที่ ๗ ม.๔ เขาคายรูรักสามัคคี
ศุกรที่ ๖
หยุด วันจักรี
จันทรที่ ๙ ประกาศผลสอบแกตัวครั้งที่ ๒
อังคารที่ ๑๐
- เชา ม.ตน ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน
- บาย ม.ปลาย ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน
พฤหัสบดีที่ ๑๒
หยุด ตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องในวันสงกรานต
ศุกรที่ ๑๓
หยุด วันสงกรานต
จันทรที่ ๑๖
หยุดชดเชย วันสงกรานต
อังคารที่ ๑๗
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.๓ ที่มีสิทธิ์เลือกแผน ม.๔/๒๕๖๑ และลงชื่อยืนยันการ
เลือกแผนการเรียน
/อังคารที่ ๑๗ ...

๓
อังคารที่ ๑๗ – จันทรที่ ๓๐

- เรียนภาคฤดูรอน/๒๕๖๐
- ม.๑/๒๕๖๑ เรียนปรับพื้นฐาน
เสารที่ ๒๑ – อาทิตยที่ ๒๒
ม.๑/๒๕๖๑ เขาคายปฐมนิเทศนักเรียนใหม
อังคารที่ ๒๔ – พฤหัสบดีที่ ๒๖ โครงการสรางงานอาชีพสูชุมชน
พุธที่ ๒๕
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.๓ ที่มีสิทธิ์มอบตัวศึกษาตอ ม.๔/๒๕๖๑

พฤษภาคม
อังคารที่ ๑ พุธที่ ๒ พฤหัสบดีที่ ๓

ศุกรที่ ๔
จันทรที่ ๗
อังคารที่ ๘
พุธที่ ๙ – พุธที่ ๑๖
จันทรที่ ๑๔ หยุด
พฤหัสบดีที่ ๑๗
จันทรที่ ๒๑ – พุธที่ ๒๓
อังคารที่ ๒๙

ม.๒ ชําระเงิน รับแบบเรียนและอุปกรณการเรียน (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
- สงผลสอบภาคฤดูรอน/๒๕๖๐
ที่ ๒ .....น.)
ม.๓ ชําระเงิน รับแบบเรียนและอุปกรณการเรียน (เวลา ๐๙.๐๐/พุ– ธ๑๒.๐๐
- ม.๕ ชําระเงิน รับแบบเรียนและอุปกรณการเรียน (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
- ประกาศผลสอบภาคฤดูรอน/๒๕๖๐
- วันอนุมัติจบหลักสูตร ม.๓ และ ม.๖ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๐
- ม.๖ ชําระเงิน รับแบบเรียนและอุปกรณการเรียน (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.๓ ที่มีสิทธิ์มอบตัวศึกษาตอ ม.๔/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
รับมอบตัว ม.๔/๒๕๖๑ (ประชุมผูปกครอง เวลา ๐๘.๐๐ น.)
สงผลการเรียนปรับพื้นฐาน ม.๑/๒๕๖๑
นศ. สอบไลภาคฤดูรอน/๒๕๖๐
วันพืชมงคล
ม.๔/๒๕๖๑ เขาคายปฐมนิเทศนักเรียนใหม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หยุด วันวิสาขบูชา

มิถุนายน
จันทรที่ ๔
จันทรที่ ๑๑ – ศุกรที่ ๑๔

เปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ม.๒, ม.๓, ม.๕ และ ม.๖ ชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร)
/อนึ่ง ...

๔
อนึ่ง ขอความในประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงฉบับใด ที่ขัดหรือแยงกับขอความใน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงฉบับนี้ ใหใชขอความในประกาศฯ ฉบับนี้แทน
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ เชื้ออาษา)
รองคณบดีและผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

