ประกาศ
(ฉบับที่ 001 / 2561)
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคตน ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
ที่
1.
2.
3.
4.

5.

รายการ

วัน เดือน ป

คายคูขนาน ม.3
คายคูขนาน ม.4
สมัครเรียนภาคฤดูรอน

อังคารที่ 13 – พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
พุธที่ 14 - พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม - อาทิตยที่ 1 เมษายน
2561
รายงานตัวเขาศึกษา พรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา เสารที่ 17 มีนาคม 2561
ชั้ น ม.4 พร อ มสมั ค รเรี ย นหลั ก สู ต รส งเสริ ม ศั ก ยภาพฯ ( เวลา 09.00 - 11.30 น.)
(คูขนาน ม.4)
รายงานตั ว เข า ศึ ก ษา พร อ มชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม เสารที่ 17 มีนาคม 2561
การศึกษา และประชุมชี้แจงหลักสูตร ม.1 พรอมทั้งสมัคร ( เวลา 13.00 - 16.00 น.)
เขาเรียนหลักสูตรสงเสริมศักยภาพฯ (คูขนาน ม.1)

6.

สัมมนาสภานักเรียนฝายบริหาร

อาทิตยที่ 18 – อังคารที่ 20 มีนาคม 2561

7.

คายคูขนาน ม.2

พุธที่ 21 – ศุกรที่ 23 มีนาคม 2561

8.
9.
10.
11.

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560
สัมมนาอาจารยประจําชั้น
สัมมนาบุคลากร
การศึกษาภาคฤดูรอน

12.
13.
14.
15.

คายบูรณาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ครั้งที่ 2
ปฐมนิเทศนักเรียนใหมชั้น ม.1 และ ม.4
คายนักเรียนใหม ชั้น ม.1
คายนักเรียนใหม ชั้น ม.4

จันทรที่ 26 มีนาคม 2561
จันทรที่ 26 มีนาคม 2561
อังคารที่ 27 – พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
จันทรที่ 2 – เสารที่ 21 เมษายน 2561
(เรียนทุกวัน หยุดเฉพาะ ศุกรที่ 13 – อาทิตยที่
15 เมษายน 2561 )
อังคารที่ 24 - ศุกรที่ 27 เมษายน 2561
จันทรที่ 14 พฤษภาคม 2561
อังคารที่ 15 – พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 17 – ศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561

ที่
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

รายการ
ลงทะเบียนวิชาเลือกภาคเรียนที 1 ปการศึกษา 2561
ปดระบบการลงทะเบียน
เปดเรียนภาคตน ปการศึกษา 2561
ลงทะเบียนเพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกเสรี
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
สัมมนาสภานักเรียนฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ
ลงทะเบียนวิชาชุมนุม
ลงทะเบียนซอมรายวิชาที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส มผ
ครั้งที่ 1 สําหรับนักเรียนชั้น ม.2,3,5,6
พิธีไหวครู
วันสุดทายของการสงผลการซอมรายวิชาที่มีผลการเรียน
ติด 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันสุนทรภู
คายพุทธบุตร ม.2
คายคุณธรรม ม.4

วัน เดือน ป
เสารที่ 19 พฤษภาคม 2561
อาทิตยที่ 20 พฤษภาคม 2561
จันทรที่ 21 พฤษภาคม 2561
จันทรที่ 21 พฤษภาคม - ศุกรที่ 1 มิถุนายน
2561
ศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2561
จันทรที่ 28 พฤษภาคม 2561
จันทรที่ 4 - ศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561
พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ศุกรที่ 22 มิถุนายน 2561

อังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
พฤหัสบดีที่ 28 – เสารที่ 30 มิถุนายน 2561
ศุกรที่ 29 มิถุนายน – อาทิตยที่ 1 กรกฎาคม
2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
จันทรที่ 16 – จันทรที่ 23 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม Open Class
กรกฎาคม 2561
ลงทะเบียนซอมรายวิชาที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส มผ อังคารที่ 24 กรกฎาคม – พุธที่ 8 สิงหาคม
ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนชั้น ม.2,3,5,6
2561
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ชาวพุทธปฏิบัติ วันเขาพรรษา
พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมวันแมแหงชาติ
พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
วันวิชาการ
ศุกรที่ 10 สิงหาคม 2561
วันสุดทายของการสงผลการซอมรายวิชาที่มีผลการเรียน ศุกรที่ 17 สิงหาคม 2561
ติด 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2
ประชุมผูปกครองประเมินผลการเรียนระหวางภาค
พฤหัสบดีที่ 23 - ศุกรที่ 24 สิงหาคม 2561
สอบปลายภาคภาคตน
จันทรที่ 17 – จันทรที่ 24 กันยายน 2561
ปดเรียนภาคตน
อังคารที่ 25 กันยายน 2561
มุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ
กันยายน 2561

ที่
40.
41.
42.
43.
44.
45.

รายการ
วันสุดทายของการสงผลการเรียนภาคตน
ประชุมกรรมการวิชาการรับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1
ลงทะเบียนวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
ปดระบบการลงทะเบียน
เปดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
ประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

วัน เดือน ป
พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
จันทรที่ 8 ตุลาคม 2561
อาทิตยที่ 14 ตุลาคม 2561
จันทรที่ 15 ตุลาคม 2561
อังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
เสารที่ 20 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
หมายเหตุ : ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(นางพวงทอง พูลเรือง)
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

