
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2559 

โรงเรียนพิมายวิทยา  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------------------   

มกราคม 2559 

วันที่ 9-13 มกราคม 2559    ค่ายนักศึกษาวิชาทหารปี 3  

วันที่ 18 – 22 มกราคม 2559     สอบระหว่างภาค 

วันที่ 23 มกราคม 2559      ติวเตอร์ O-NET ภาษาอังกฤษของศูนย์ ERIC  

                          สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 

วันที่ 23 – 24 มกราคม 2559     ค่ายดาราศาสตร์นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ 

วันที่ 25 – 30 มกราคม 2559     ติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ O-NET  ม.6 

วันที่ 29 – 31 มกราคม 2559    ค่ายนักศึกษาวิชาทหารปี 3 

วันที่ 30  มกราคม 2559      ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคร ู

วันที่ 31  มกราคม 2559     ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ และค่ายพัฒนา  

และปรับปรุงพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับ ม.6 

ในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 

กุมภาพันธ์ 2559 
วันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2559    ค่ายนักศึกษาวิชาทหารปี 2 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559     ค่ายวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมตรุษจีน 

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559     สอบ O-NET ม.6 

วันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559     ค่ายนักศึกษาวิชาทหารปี 2 

วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559     OPEN HOUSE แสดงผลงานครู และนักเรียน 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559     ค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร ์

วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4                                                                               

ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม 

วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559     ติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ O-NET  ม.3 

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559     รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4                                                                           

ห้องเรียนพิเศษ 

วันที่ 23 – 26 และ 29 กุมภาพันธ์ 2559    สอบปลายภาค 

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559     สอบ O-NET ม.3 



มีนาคม 2559 
วันที่ 1 มีนาคม 2559      สอบข้อสอบกลางของเขต ของนักเรียน ม.1 และม.2 

วันที่ 4 มีนาคม 2559     ครูส่งผลการสอบที่กรอกเรียบร้อยแล้วที่วิชาการทุก 

                                                                         ระดับชั้นทุกวิชา   เป็นวันสุดท้าย 

วันที่ 5 มีนาคม 2559     สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1  

                                                                         ห้องเรียนพิเศษ 

วันที่ 6 มีนาคม 2559   สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น  ม.4                                                                              

                                                                         ห้องเรียนพิเศษ 

วันที่ 7 มีนาคม 2559      ประกาศผลการสอบทุกระดับชั้น ลงทะเบียนสอบ 

                                                                         แก้ตัว ครั้งที่ 1  

วันที่ 10 มีนาคม 2559      ประกาศผล และรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 

วันที่ 11 มีนาคม 2559      ประกาศผล และรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.4 

วันที่ 11 มีนาคม 2559      ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น 

วันที่ 15 มีนาคม 2559      ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นม.3 และ ม.6 ทันรุ่น 

วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559    รับสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4  

                                                                         ห้องเรียนปกติ 

วันที่ 26 มีนาคม 2559      สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ 

วันที่ 27 มีนาคม 2559      สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ 

วันที่ 30 มีนาคม 2559     ซ้อมรับประกาศนียบัตรนักเรียนจบ ม.3 และ ม.6 

วันที่ 31 มีนาคม 2559     รับประกาศนียบัตรนักเรียนจบ ม.3 และ ม.6 

 

เมษายน 2559 
วันที่ 2 เมษายน 2559     ประกาศผลรายงานตัว และเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม  

                                                                         นักเรียนชั้น ม.1 

วันที่ 3 เมษายน 2559                                              ประกาศผลรายงานตัว  นักเรียนชั้น ม.4 

วันที่ 7 เมษายน 2559      มอบตัว และลงทะเบียนเรียน ชั้น ม.1 

วันที่ 8 เมษายน 2559     มอบตัว และลงทะเบียนเรียนชั้น ม.4 

พฤษภาคม 2559 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559      ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559     ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559    ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559    ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 

 



วันที่ 12 พฤษภาคม 2559    ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน และรับอุปกรณ์ 

                                                                    การเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559    ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน และรับอุปกรณ์ 

                                                                    การเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559    เปิดเรียนทุกระดับชั้น และเริ่มเช็คเวลาเรียน 

 

-------------------------------------------------- 
 


