ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานใน ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ดังนี้

มีนาคม
พฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ. - พุธที่ ๑๓ มี.ค. นศ. มหาวิทยาลัยรามคาแหงสอบไล่ภาค ๒/๒๕๖๑
ศุกร์ที่ ๑
- ประกาศผลสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๑
- วันอนุมัติจบหลักสูตร ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เสาร์ที่ ๒ - อาทิตย์ที่ ๓
ม.๖ สอบ O-NET
อาทิตย์ที่ ๓
สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.๑/๒๕๖๒
จันทร์ที่ ๔ - อังคารที่ ๕
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
ศุกร์ที่ ๘
- ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
- ประกาศผลการรับนักเรียนชั้น ม.๑/๒๕๖๒
อังคารที่ ๑๒
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
พุธที่ ๑๓ - พฤหัสบดีที่ ๑๔
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
เสาร์ที่ ๑๖
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑/๒๕๖๒ และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อม
จาหน่ายอุปกรณ์การเรียน
เสาร์ที่ ๑๖ - จันทร์ที่ ๑๘
นศ. มหาวิทยาลัยรามคาแหง ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๘
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
จันทร์ที่ ๑๘ - พฤหัสบดีที่ ๒๑
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
พุธที่ ๒๐
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
- ประกาศผลการรับนักเรียนชั้น ม.๑/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
ศุกร์ที่ ๒๒
นักเรียนลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เช้า ม.ต้น
บ่าย ม.ปลาย
เสาร์ที่ ๒๓
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา พร้อมจาหน่ายอุปกรณ์การเรียน
พุธที่ ๒๗
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.๓ เข้าแผนการเรียนชัน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(เกณฑ์ ๒ ภาคเรียน)
- นักเรียนชั้น ม.๓ ลงชื่อเลือกแผนการเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมษายน
จันทร์ที่ ๑ - เสาร์ที่ ๒๗
เสาร์ที่ ๖
จันทร์ที่ ๘
ศุกร์ที่ ๑๒

เรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันจักรี
หยุดชดเชย วันจักรี
หยุด วันสงกรานต์ตามมติคณะรัฐมนตรี
/เสาร์ที่ ๑๓...

๒
เสาร์ที่ ๑๓ - จันทร์ที่ ๑๕
อังคารที่ ๑๖
จันทร์ที่ ๒๙
จันทร์ที่ ๒๙ เม.ย. - ศุกร์ที่ ๑๐ พ.ค.
อังคารที่ ๓๐

หยุด วันสงกรานต์
หยุดชดเชย วันสงกรานต์
ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ม.๑/๒๕๖๒ เรียนปรับพื้นฐาน
- ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- วันอนุมัติจบหลักสูตร ม.๓ และ ม.๖ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๑

พฤษภาคม
พุธที่ ๑ - ศุกร์ที่ ๓
ศุกร์ที่ ๓
เสาร์ที่ ๔ - จันทร์ที่ ๖
จันทร์ที่ ๖
อังคารที่ ๗
พุธที่ ๘ - พุธที่ ๑๕
จันทร์ที่ ๑๓
จันทร์ที่ ๑๓ – พฤหัสบดีที่ ๑๖
ศุกร์ที่ ๑๗
เสาร์ที่ ๑๘
เสาร์ที่ ๑๘ - อาทิตย์ที่ ๑๙
จันทร์ที่ ๒๐
อังคารที่ ๒๑
อังคารที่ ๒๑ - พฤหัสบดีที่ ๓๐
พุธที่ ๒๒
พฤหัสบดีที่ ๒๓
ศุกร์ที่ ๒๔
จันทร์ที่ ๒๗ - พุธที่ ๒๙
ศุกร์ที่ ๓๑ พ.ค. - จันทร์ที่ ๓ มิ.ย.

โครงการสร้างงานอาชีพสู่ชุมชน
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๓ ที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หยุด เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
มอบตัวนักเรียน ม.๔/๒๕๖๒
นศ. มหาวิทยาลัยรามคาแหง สอบไล่ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๑
หยุด วันพืชมงคล
ม.๑/๒๕๖๒ เข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์
ปฐมนิเทศ ม.๔/๒๕๖๒
วันวิสาขบูชา
ม.๑/๒๕๖๒ ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
หยุดชดเชย วันวิสาขบูชา
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๒
เตรียมความพร้อม รด.
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๓
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๕
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๖
สัมมนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มิถุนายน
จันทร์ที่ ๓

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๐

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา)
รองคณบดีและผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

