
(ร่าง) 
ปฏิทินวิชาการ ช่วงเดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 

 วันท่ี 
รายการ 

หมาย
เหตุ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

ปีการศึกษา 
 2559 

ปีการศึกษา 
 2560 

 10 ต.ค. 59 

 

สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ รอบที่ 1  

1 
27 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559  

28 ต.ค. 59 รับตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 - ปฐมนิเทศ  

31 ต.ค.59 โรงเรียนแจ้งเพ่ิมลดรายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ม.3 ม.6  

2 

31 ต.ค. - 3 พ.ย.59 
ยื่นค าร้องขอแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2  

08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. -15.30 น.  

31 พ.ย. 59 กลุ่มสาระฯภาษาไทย กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  

1 พ.ย. 59 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  

2 พ.ย. 59 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  

3 พ.ย. 59 กลุ่มสาระฯศิลปะ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ  

11 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2559   

3 
14 พ.ย. 59 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2559  

15 พ.ย. 59 ส่งผลการเรียน 5 ภาคเรียน ม.6  

4 25 พ.ย.59 ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2559 / ส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน  

5 2 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  

6 
5 ธ.ค.59 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

9 ธ.ค.59 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 /ภาระงาน ชิ้นงาน เพ่ืออนุมัติผลการเรียน ร  

7    

8    

9 30 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันสิ้นปี  

10 
2 ม.ค. 60 หยุดชดเชยวันปีใหม่  

5 ม.ค. 60 สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ รอบที่ 2  

3 – 6 ม.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2559  

11 
11-13 ม.ค. 60 สอบกลางภาค 2/2559  

16 ม.ค. 60 โรงเรียนแจ้งเพ่ิมลดรายชื่อนักเรียนสอบ O-NET (ย้ายโรงเรียน)  

12 
19-21 ม.ค.60 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2  

20 ม.ค. 60 สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ รอบที่ 3 (ย้ายโรงเรียน)  

13 27 ม.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2  

14 
1 – 2 ก.พ. 60 ม1 และ ม.2 สอบ LAS  

4 – 5 ก.พ. 60 ม.3 สอบ O-NET  

15    

16 
15 ก.พ. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียนไม่ถึง 60%  80%   

17 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียนไม่ถึง 60%  80%  

18-19 ก.พ. 60 ม.6 สอบ O-NET  

17 
20 -23 ก.พ. 60 นักเรียนยื่นค าร้องขอเพ่ิมเติมเวลาการเรียน (แก้ มส.)  

20-24 ก.พ.60 ส่งต้นฉบับและข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  

24 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  



18 1-3 มี.ค.60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  

19 10 มี.ค.60 ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (BOOKMARK)  

20 

10-12 มี.ค.60 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  

13 มี.ค.60 เสนอผู้อ านวยการฯ ขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  

13 มี.ค.60 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  

13-16 มี.ค.60 
ยื่นค าร้องขอแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  

08.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. -15.30 น.  

13 มี.ค.60 กลุ่มสาระฯภาษาไทย กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  

14 มี.ค.60 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  

15 มี.ค.60 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  

16 มี.ค.60 กลุ่มสาระฯศิลปะ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ  

17 มี.ค.60 
ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 / 

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3  
 

21 

20 มี.ค.60 ประกาศผล O-NET ม.6 น าเข้า secondary56  

21 มี.ค.60 ตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน ชั้น ม.6  

22-23 มี.ค.60 พิมพ์ ปพ.1 และ ปพ.2 ชั้น ม.6  

23 มี.ค.60 ท าส าเนา ปพ.1 ชั้น ม.6  

24 มี.ค.60 บันทึกหมายเหตุ และติดรูปใน ปพ.1 ชั้น ม.6  

25 มี.ค.60 นายทะเบียนลงนามเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2  

22 

26 มี.ค. 60 ประกาศผล O-NET ม.3 น าเข้า secondary56  

27 มี.ค.60 
เสนอผู้อ านวยการฯ ลงนาม ปพ.1 และ ปพ.2 ชั้น ม.6  

 
ตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน ชั้น ม.3 

28-29 มี.ค.60 พิมพ์ ปพ.1 และ ปพ.2 ชั้น ม.3 
30 มี.ค.60 นักเรียน ชั้น ม.6 รับ ปพ.1 และ ปพ.2 / ท าส าเนา ปพ.1 ชั้น ม.3 

31 มี.ค.60 
บันทึกหมายเหตุ และติดรูปใน ปพ.1 ชั้น ม.3 / 

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2/2559 
 

 27-30 มี.ค.60 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  

23 

3 เม.ย.60  เสนอผู้อ านวยการฯ ลงนาม ปพ.1 และ ปพ.2 ชั้น ม.3  

 2 เม.ย.60 สอบคัดชั้น ม.1 / สอบคัดชั้น ม.4  

5 - 6 เม.ย.60  นักเรียน ชั้น ม.3 รับ ปพ.1 และ ปพ.2  

 5 เม.ย.60 ประกาศผลสอบคัดชั้น ม.1 / ม.4  

7 เม.ย.60  พิมพ์ ปพ.3  ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 (จบพร้อมรุ่น)  

8 เม.ย.60  เสนอผู้อ านวยการฯ ลงนามใน ปพ.3  

24     

25  5 เม.ย.60 ม.1 และ ม.4 มอบตัว รายงานตัว  

  12 พ.ค.60 
ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4  

พิมพ์ ปพ.3  ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.3 (จบพร้อมรุ่น) 
 

  15 พ.ค.60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560  
 


