ปฏิทินปฏิบัตงิ านโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรม

วันที่จดั กิจกรรม
สถานที/่ ผู้รบั ผิดชอบ
พฤษภาคม 2561
จภ.ปทุมธานี
จ.30 เม.ย.-ศ.4 พ.ค.61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4
จ.7-พ.9 พ.ค.61
กิจกรรมบล็อคครอสลูกเสือ ม.1, ม.2, ม.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ.14 พ.ค.61
เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
จภ.ปทุมธานี
พ.16-ส.19 พ.ค.61
เลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ.14-ศ.25 พ.ค.61
แก้ไขผลการเรียน ร. (นักเรียน ม.1 - ม.6)
งานทะเบียนวัดผล
จ.21-พฤ.31 พ.ค.61
กิจกรรมภาษาไทย (หลังเลิกเรียน)
ภาษาไทย
พ.30 พ.ค.61
แนะแนวการศึกษาจากสถาบัน KOSEN
จภ.ปทุมธานี
มิถนุ ายน 2561
ศ.1 มิ.ย.61
อบรมบุคลากรในการจัดทา Log Book
จภ.ปทุมธานี
ศ.1-ศ.29 มิ.ย.61
กิจกรรมภาษาไทย (หลังเลิกเรียน)
ภาษาไทย
ส.2-อา.3 มิ.ย.61
อบรม PISA (ครูโรงเรียนแกนนา)
วิชาการ
จ.4-ศ.8 มิ.ย.61
ส่งข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
งานทะเบียนวัดผล
งาน TJ SSF 2018
จภ.พิษณุโลก
พ.6-อา.10 มิ.ย.61
อ.12 มิ.ย.61
นิทรรศการฟิสิกส์ นิวเคลียร์ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
วิทยาศาสตร์
วันไหว้ครู
กิจการนักเรียน
พฤ.14 มิ.ย.61
อบรมงานพฤษศาสตร์โรงเรียน (ครูทุกท่าน)
งานพฤษศาสตร์โรงเรียน
ส.16 มิ.ย.61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1/2561
กิจการนักเรียน
อา.17 มิ.ย.61
พฤ.21-อ.24 มิ.ย.61
คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561 งานทะเบียนวัดผล
อบรมการลดความรุนแรง สิทธิมนุษยชน จากสานักอัยการ จ.ปทุมธานี (นักเรียน ม.5, ม.6) จภ.ปทุมธานี
ศ.29 มิ.ย.61
ส.30 มิ.ย.-อา.1 ก.ค.61 อบรม GSP (ม.ต้น 24 คน ม.ปลาย 24 คน)
คณิตศาสตร์
กรกฏาคม 2561
วันสถาปนาโรงเรียน
กิจการนักเรียน
พ.4 ก.ค.61
นาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี นักเรียน ม.6 (ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2) จภ.เพชรบุรี
ศ.6-อา.8 ก.ค.61
ส.7-อา.8 ก.ค.61
Block Course วิชาหน้าที่พลเมือง (นักเรียน ม.ต้น)
สังคมศึกษาฯ
พ.12 ก.ค.61
ส่งคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
งานทะเบียนวัดผล
จ.16, พ.18, ศ.20 ก.ค.61 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/61 ม.1-ม.6 จภ.ปทุมธานี
วิชาการ
ศ.27 ก.ค.61
หยุดวันอาสาฬหบูชา
จ.30 ก.ค.61
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 / นักเรียนกลับเข้าหอพัก
สิงหาคม 2561
ส.4-อา.5 ส.ค.61
Block Course วิชาหน้าที่พลเมือง (นักเรียน ม.ปลาย)
สังคมศึกษาฯ
จ.6 ส.ค.61
ส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
งานทะเบียนวัดผล
พ.8 ส.ค.61
กิจกรรมวันสาคัญ (หลังเลิกเรียน)
สังคมศึกษาฯ
ศ.10 ส.ค.61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศ.10-จ.13 ส.ค.61
ค่ายหุ่นยนต์ (ตัวแทนนักเรียนที่คดั เลือกเข้าแข่งขัน ) จภ.สตูล
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถใน ร.9/นักเรียนกลับเข้าหอพัก
จ.13 ส.ค.61
ส.25-อา.26 ส.ค.61
ค่ายบาเพ็ญประโยชน์ (นักเรียน ม.5)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อ.28 ส.ค.61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วิทยาศาสตร์

วันที่จดั กิจกรรม
กันยายน 2561
พ.5 ก.ย.61
จ.10-อ.11 ก.ย.61
อ.18-พ.19 ก.ย.61

ปฏิทินปฏิบัตงิ านโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรม

กิจรรม Art เลน (แสดงนิทรรศการ), ตลาดนัดชุมนุม, ลานวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาหัวข้อโครงงาน ณ สวทช. (นักเรียน ม.4)
ค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ณ สวทช. (นักเรียน ม.5)
ส่งคะแนนหลังสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
พฤ.20 ก.ย.61
ส่งสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม
จ.24, พ.26, ศ.28 ก.ย.61 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ม.1-6 จภ.ปทุมธานี
ค่ายคณิตศาสตร์ ม.1
ส.29-อา.30 ก.ย.61
ค่ายภูมปิ ระวัตศิ าสตร์ ม.5
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (นักเรียน ม.3)
ส.29 ก.ย.-จ.1 ต.ค.61 ค่ายคุณธรรม ม.2, ม.4
ตุลาคม 2561
ส่งผลการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
พ.3 ต.ค.61
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ศ.5 ต.ค.61
ส.6-จ.22 ต.ค.61
ค่ายศูนย์ สอวน. เคมี (ค่าย 1)
จ.8-ศ.12 ต.ค.61
การแข่งขัน TJ Hackatron game (ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน)
จ.22-ศ.26 ต.ค.61
คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/61
จ.29 ต.ค.61
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
อ.30 ต.ค.61
กิจกรรมทัศนศึกษา (นักเรียน ม.1-ม.6)
หมายเหตุ: กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที/่ ผู้รบั ผิดชอบ
ศิลปะ,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานโครงงาน
งานโครงงาน
งานทะเบียนวัดผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนวัดผล
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจการนักเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนวัดผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จภ.ลพบุรี
จภ.พิษณุโลก, จภ.เชียงราย

จภ.ปทุมธานี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

