
 
 
 

ลาํดับ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที�ต้องปฏบัิติ 

1 วนัองัคารที 28 – วนัพุธที 29 กมุภาพนัธ ์2555 ม.3 สอบ O-Net 
2 วนัศุกร์ที 2 และวนัจนัทร์ที 5 มีนาคม 2555 

วนัพุธที 29 กุมภาพนัธ์ และวนัศุกร์ที 2 มีนาคม 2555 
วนัศุกร์ที 2 และวนัจนัทร์ที 5 มีนาคม 2555 
วนัจนัทร์ที 27 -องัคารที 28ก.พ.และวนัพฤหสับดีที 1 มี.ค. 2555 
วนัจนัทร์ที 27 -องัคารที 28ก.พ.และวนัพฤหสับดีที 1 มี.ค. 2555 
วนัจนัทร์ที 27 ,วนัพุธที 29 ก.พ. และวนัพฤหสับดีที 1 มี.ค.2555 

ม.1 สอบปลายภาค 
ม.2 สอบปลายภาค 
ม.3 สอบปลายภาค 
ม.4 สอบปลายภาค 
ม.5 สอบปลายภาค 
ม.6 สอบปลายภาค 

3 วนัพฤหสับดีที 8 มีนาคม 2555 ม.2 สอบ NT 
4 วนัพฤหสับดีที 15 มีนาคม 2555 ประกาศผลการเรียนเป็นการภายใน 

ทุกระดบัชั7น 
5 วนัศุกร์ที 16 – วนัพุธที 21 มีนาคม 2555 สอบแกต้วัเฉพาะนกัเรียนทีติด 0,ร  

ครั7 งที 1  พร้อมส่งผล 
6 วนัพฤหสับดีที 22  - วนัศุกร์ที 23 มีนาคม 2555 สอบแกต้วัเฉพาะนกัเรียนทีติด 0,ร ครั7 งที 2  

พร้อมส่งผล 

7 วนัจนัทร์ที 26  มีนาคม 2555 - ประกาศรายชือนกัเรียนชั7น ม.3,ม.6 ทีจบ
หลกัสูตรปีการศึกษา 2554 
- นกัเรียนชั7น ม.3,ม.6 ทียงัไม่จบหลกัสูตร 
ลงทะเบียนเรียนซํ7 า ภาคฤดูร้อน ทีหอ้ง
ทะเบียน 

8 วนัพธุที� 28 มนีาคม 2555 นักเรียน ชั$น ม.3,ม.6 ที�จบหลกัสูตร/รับใบ

ประกาศนียบัตร/สมุดปพ.6 (สมุดประจาํตัว

นักเรียน) 

9 วนัพฤหสับดีที 29 มีนาคม 2555 ครูทีปรึกษาชั7น ม.1,2,4,5 แจกสมุดปพ.6 
(สมุดประจาํตวันกัเรียน) 

10 วนัศุกร์ที 30 มีนาคม  – วนัจนัทร์ที 23 เมษายน 2555 นกัเรียนชั7น ม.3และม.6 เรียนซํ7 า 
11 วนัองัคาร ที 24 เมษายน 2555 ส่งผลการเรียนซํ7 า ม.3และม.6 
12 วนัพุธ ที 25 เมษายน 2555 ประกาศผลการเรียนซํ7าของนกัเรียนชั7น ม.3และม.6 

ปฏิทินปฏิบติังานวดัผล/งานวิชาการ 
ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554   

ปรับปรุงวนัที 31 มกราคม 2555  (สาํหรับนกัเรียน)  



ตารางสอบแก้ตวั (เฉพาะ 0,ร)  ครั$งที� 1 

(ระหว่างวนัที� 16 – 21 มีนาคม 2555) 

โรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั 
 

วนั  เดือน  ปี เวลา 09.00 -12.00 น. เวลา 13.00 – 16.00 น. 
วนัศุกร์ที� 16 มีนาคม 2555 คณติศาสตร์ การงานอาชีพฯ 

วนัจันทร์ที� 19 มีนาคม 2555 วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

วนัองัคาร ที� 20 มีนาคม 2555 ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา 

วนัพุธที� 21 มีนาคม 2555 ภาษาไทย ศิลปะ 
 

ตารางสอบแก้ตวั (เฉพาะ 0,ร)  ครั$งที� 2 
(ระหว่างวนัที� 22 - 23 มีนาคม 2555) 

โรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั 
 

วนั  เดอืน  ปี 09.00 -10.30 น. 10.30-12.00 น. 13.00 – 14.30 น. 14.30 – 16.00 น. 

วนัพฤหัสบดทีี� 22 มนีาคม 2555 

 

วทิยาศาสตร์ 
 

คณติศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ 

 

วนัศุกร์ที� 23 มีนาคม 2555 
 

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

ตารางเรียนซํ$าสําหรับนักเรียนชั$น ม.3 และ ม.6 

(ระหว่างวนัที� 30 มีนาคม - 23 เมษายน 2555) 

โรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั 
 

วนั  เดอืน  ปี รายการ 

วนัศุกร์ที� 30 มีนาคม  – วนัจันทร์ที� 23 เมษายน 2555 นักเรียนชั$น ม.3และม.6 เรียนซํ$า 

วนัองัคาร ที� 24 เมษายน 2555 ส่งผลการเรียนซํ$า ม.3และม.6 

วนัพธุ ที� 25 เมษายน 2555 ประกาศผลการเรียนซํ$าของนักเรียนชั$น ม.3และม.6 

  


