ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

พฤษภาคม
จันทร์ที่ ๑
พุธที่ ๓
พฤหัสบดีที่ ๔
พุธที่ ๑๐
ศุกร์ที่ ๑๒
จันทร์ที่ ๑๕
อังคารที่ ๑๖
พุธที่ ๑๗
พฤหัสบดีที่ ๑๘
ศุกร์ที่ ๑๙
เสาร์ที่ ๒๐
จันทร์ที่ ๒๒
อังคารที่ ๒๓ – อังคารที่ ๓๐

- ส่งผลสอบภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙
- ส่งผลปรับพื้นฐาน ม.๑/๒๕๖๐
- ประกาศผลสอบภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙
- ม.๕/๒๕๖๐ มอบตัว
ม.๖/๒๕๖๐ มอบตัว
หยุด วันวิสาขบูชา
หยุด วันพืชมงคล
ม.๔/๒๕๖๐ มอบตัว
ม.๓/๒๕๖๐ มอบตัว
ม.๒/๒๕๖๐ มอบตัว
- มอบตัวล่าช้า ทุกระดับชั้น (เฉพาะนักเรียนที่เขียนคาร้อง)
- บ่าย ประชุมโรงเรียน
- ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานราชการ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐
ม.๔/๒๕๖๐ เข้าค่ายปฐมนิเทศ
เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖๐
นักศึกษา มร. สอบภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙ (ไม่ปิดการเรียนการสอน)

มิถุนายน
ศุกร์ที่ ๒ – จันทร์ที่ ๕
ศุกร์ที่ ๒ – อาทิตย์ที่ ๔
เสาร์ที่ ๓
จันทร์ที่ ๕ – ศุกร์ที่ ๑๖
อังคารที่ ๖

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มร. และลงทะเบียนเรียน
สาธิตวิชาการครั้งที่ ๖ ณ ร.ร.สาธิตพิบูลบาเพ็ญ ม.บูรพา
โครงการสานสัมพันธ์วันน้องพี่ ร.ร.ต้นแบบ จ.อุทัยธานี
โครงทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการประจาโรงเรียน (กปร.)

๒
พุธที่ ๗
ตักบาตรวิถีพุทธ (ระดับชั้น ม.๖ เจ้าภาพร่วมชมรมวิถีพุทธ)
เสาร์ที่ ๑๐
โครงการสานสัมพันธ์วันน้องพี่ ร.ร.ต้นแบบ จ.สมุทรปราการ
จันทร์ที่ ๑๙ – พฤหัสบดีที่ ๒๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคาแหง รุ่นที่ ๔๒
เสาร์ที่ ๒๔
โครงการสานสัมพันธ์วันน้องพี่ ร.ร.ต้นแบบ จ.สมุทรสาคร
จันทร์ที่ ๒๖
วันกวีแห่งชาติ
พุธที่ ๒๘
ตักบาตรวิถีพุทธ (ระดับชั้น ม.๕ เจ้าภาพร่วมชมรมวิถีพุทธ)
พุธที่ ๒๘ มิ.ย. – อาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. รับสมัครนักศึกษาใหม่ มร. และลงทะเบียนเรียน
พฤหัสบดีที่ ๒๙
ประชุมโรงเรียน
ศุกร์ที่ ๓๐
พิธีทบทวนคาปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กรกฎาคม
จันทร์ที่ ๓ – ศุกร์ที่ ๗
อังคารที่ ๔
อังคารที่ ๔ – ศุกร์ที่ ๗
พุธที่ ๕
พฤหัสบดีที่ ๖
เสาร์ที่ ๘
อาทิตย์ที่ ๙
จันทร์ที่ ๑๐
อังคารที่ ๑๑
พฤหัสบดีที่ ๑๓
เสาร์ที่ ๑๕ – อังคารที่ ๑๘
อังคารที่ ๑๘
พุธที่ ๑๙
พฤหัสบดีที่ ๒๐
จันทร์ที่ ๒๔ – จันทร์ที่ ๓๑
ศุกร์ที่ ๒๘

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการประจาโรงเรียน (กปร.)
นักศึกษาเก่า มร. ลงทะเบียนเรียน ๑/๒๕๖๐
ตักบาตรวิถีพุทธ (ระดับชั้น ม.๔ เจ้าภาพร่วมชมรมวิถีพุทธ)
โครงการถวายเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
หยุดชดเชย วันเข้าพรรษา
ประชุมโรงเรียน
นักศึกษา มร. ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค ๒, ฤดูร้อน/๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการประจาโรงเรียน (กปร.)
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู, จัดทาพานไหว้ครูและประกวดพานไหว้ครู
พิธีไหว้ครูและพิธีแจกประกาศนียบัตร ม.๖/๒๕๕๙
สอบกลางภาค ๑/๒๕๖๐
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

สิงหาคม
อังคารที่ ๑ – ศุกร์ที่ ๔
พุธที่ ๒
อาทิตย์ที่ ๖

สัปดาห์วันภาษาไทย
- ตักบาตรวิถีพุทธ (ระดับชั้น ม.๓ เจ้าภาพร่วมชมรมวิถีพุทธ)
- ส่งผลสอบกลางภาค ๑/๒๕๖๐
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ณ อาคารสุโขทัย
ห้อง ๓๒๑

๓
จันทร์ที่ ๗
อังคารที่ ๘
พุธที่ ๙
พุธที่ ๙ – พฤหัสบดีที่ ๑๐
ศุกร์ที่ ๑๑
เสาร์ที่ ๑๒
จันทร์ที่ ๑๔
พุธที่ ๑๖
พฤหัสบดีที่ ๑๗ – อังคารที่ ๒๒
อังคารที่ ๒๒
พฤหัสบดีที่ ๒๔
พุธที่ ๓๐
พุธที่ ๓๐ – พฤหัสบดีที่ ๓๑

เทศน์มหาชาติ
ประชุมคณะกรรมการประจาโรงเรียน (กปร.)
ตักบาตรวิถีพุทธ (ระดับชั้น ม.๒ เจ้าภาพร่วมชมรมวิถีพุทธ)
โครงการอาชีพอิสระ
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ (วัน
แม่แห่งชาติ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
นักศึกษา มร. สอบซ่อม ๒, ฤดูร้อน/๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการประจาโรงเรียน (กปร.)
ประชุมโรงเรียน
ตักบาตรวิถีพุทธ (ระดับชั้น ม.๑ เจ้าภาพร่วมชมรมวิถีพุทธ)
ตรวจประกันคุณภาพภายใน

กันยายน
อังคารที่ ๕
พุธที่ ๖
พฤหัสบดีที่ ๗
จันทร์ที่ ๒๕ – ศุกร์ที่ ๒๙

ประชุมคณะกรรมการประจาโรงเรียน (กปร.)
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน
(มส.) (เฉพาะนักเรียนที่ได้เคยแจ้งขาดเรียน ๓ ครั้งมาแล้ว)
ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๐
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

ตุลาคม
ศุกร์ที่ ๖
เสาร์ที่ ๗ – เสาร์ที่ ๒๘
ศุกร์ที่ ๑๓
ศุกร์ที่ ๒๐
จันทร์ที่ ๒๓
พฤหัสบดีที่ ๒๖
อังคารที่ ๓๑

ส่งผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
นักศึกษา มร. สอบไล่ภาค ๑/๒๕๖๐ (เว้นวันที่ ๑๕ และ ๒๓ ต.ค. ๖๐)
หยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
หยุด วันปิยมหาราช
หยุด วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมโรงเรียน

๔

พฤศจิกายน
พุธที่ ๑
อังคารที่ ๗
จันทร์ที่ ๖ – ศุกร์ที่ ๑๐
อังคารที่ ๑๔
พฤหัสบดีที่ ๑๖ – ศุกร์ที่ ๑๗
ศุกร์ที่ ๑๗
อาทิตย์ที่ ๑๙
จันทร์ที่ ๒๐ – ศุกร์ที่ ๒๔
อาทิตย์ที่ ๒๖
จันทร์ที่ ๒๗
อังคารที่ ๒๘
พฤหัสบดีที่ ๓๐

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการประจาโรงเรียน (กปร.)
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
เปิดบ้านวิชาการ Satitram Open House
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
วันสถาปนาโรงเรียน
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
ประชุมคณะกรรมการประจาโรงเรียน (กปร.)
- ประชุมโรงเรียน
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายนรินทร์ วงค์คาจันทร์)
รองคณบดีและผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

