ปฏิทินปฏิบัตงิ านโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่จดั กิจกรรม
กิจกรรม
สถานที/่ ผู้รบั ผิดชอบ
ธันวาคม 2561
พ.5 ธ.ค.61
วันพ่อแห่งชาติ "กิจกรรมพ่อหลวงคิด ลูกจุฬาภรณ์ทา นาไปใช้ในชีวติ "
จภ.ปทุมธานี
พ.5-พฤ.6 ธ.ค.61
กีฬาภายใน
สุขศึกษาและพละศึกษา
ค่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค (กลุ่มภาคกลาง) ณ สถานีวจิ ัย
อ.11-พฤ.13 ธ.ค.61
จภ.ชลบุรี
สิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา (นักเรียน ม.5 จานวน 24 คน)
พ.12-พฤ.13 ธ.ค.61
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจด้านโครงงานและนวัตกรรม ณ สวทช. นักเรียน ม.4
งานโครงงาน
พฤ.13-อ.18 ธ.ค.61
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการทาโครงงานกับ Tennoji ณ ประเทศญี่ปุ่น วิชาการ
ศ.14 ธ.ค.61
ประกาศผลสอบเข้าเรียนรอบแรก นักเรียนชั้น ม.4
งานรับนักเรียน
ศ.21 ธ.ค.61
ประกาศผลสอบเข้าเรียนรอบแรก นักเรียนชั้น ม.1
งานรับนักเรียน
จ.24,พ.26,ศ.28 ธ.ค.61 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-6 จภ.ปทุมธานี
วิชาการ
อ.25 ธ.ค.61
วันคริสต์มาส วันวัฒนธรรมต่างชาติ
ภาษาต่างประเทศ
ส.29-จ.31 ธ.ค.61
หยุดเทศกาลปีใหม่ (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
จภ.ปทุมธานี
มกราคม 2562
อ.1 ม.ค.62
หยุดปีใหม่ (เริ่มต้นศักราชใหม่ 2019)
พ.2-ศ.4 ม.ค.62
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี (นักเรียน ม.1 และ ม.2)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พ.2-ศ.4 ม.ค.62
ค่ายผู้นา นักเรียน ม.5
กิจการนักเรียน
จ.7-ศ.11 ม.ค.62
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการทาโครงงานกับ Tennoji, Japan
จภ.ปทุมธานี
พ.9-ศ.11 ม.ค.62
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง ฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
งานรักษาดินแดน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการทาโครงงานกับ Ritsumeikan, Hokkaido, Japan จภ.ปทุมธานี
ศ.11-พ.16 ม.ค.62
ส.12 ม.ค.62
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 (รอบสอง)
จภ.ปทุมธานี
ส.12-อา.13 ม.ค.62
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 (รอบสอง)
จภ.ปทุมธานี
อา.13-อ.15 ม.ค.62
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หญิง ฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
งานรักษาดินแดน
พฤ.17 ม.ค.62
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 อบรมสร้างความรู้สู่ประชาธิปไตย (13.00-14.00 น.) งานรักษาดินแดน
ส.19-จ.21 ม.ค.62
ค่ายวิทยาศาสตร์ (นักเรียน ม.4)
วิทยาศาสตร์
พฤ.24-ส.26 ม.ค.62
แข่งขันฟิสกิ ส์สปั ระยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย ณ จภ.บุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์/ทีมฟิสิกส์
ศ.25 ม.ค.62
กิจกรรมเทศมหาชาติ
กิจการนักเรียน
พ.30 ม.ค.62
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 (รอบสอง)
งานรับนักเรียน
กุมภาพันธ์ 2562
ส.2-อา.3 ก.พ.62
สอบ O-NET ม.3
ฝ่ายวิชาการ
ส.2-พ.6 ก.พ.62
ค่าย One Day Camp (นักเรียน ม.1-ม.3)
งานโครงงาน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการทาโครงงานกับ Ritsumeikan,
จ.4-ส.9 ก.พ.62
ฝ่ายวิชาการ
Hokkaido, Japan ณ ประเทศญีป่ นุ่
อ.5 ก.พ.62
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 (รอบสอง)
งานรับนักเรียน
พ.6-อา.10 ก.พ.62
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
งานรักษาดินแดน

ปฏิทินปฏิบัตงิ านโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่จดั กิจกรรม
กิจกรรม
สถานที/่ ผู้รบั ผิดชอบ
กุมภาพันธ์ 2562 (ต่อ)
จ.11-อ.12 ก.พ.62
สอบข้อเสนอโครงงาน (นักเรียน ม.1 และ ม.4)
งานโครงงาน
จ.11-พ.13 ก.พ.62
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ นักเรียน ม.1 และ ม.4 (ตัวจริง)
จภ.ปทุมธานี
อ.12-พฤ.14 ก.พ.62
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ชาย ฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
งานรักษาดินแดน
พ.13 ก.พ.62
สอบจบโครงงาน (นักเรียน ม.5) ณ สวทช.
งานโครงงาน
พฤ.14 ก.พ.62
สอบจบโครงงาน (นักเรียน ม.2) ณ จภ.ปทุมธานี
งานโครงงาน
พฤ.14-ศ.15 ก.พ.62
สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (เฉพาะนักเรียน ม.6) จภ.ปทุมธานี
ฝ่ายวิชาการ
ศ.15 ก.พ.62
ส่งสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ.18-อ.19 ก.พ.62
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ นักเรียน ม.1 และ ม.4 (ตัวสารอง)
จภ.ปทุมธานี
จ.25,พ.27ก.พ. ,1 มี.ค.62 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (นักเรียน ม.1-5) จภ.ปทุมธานี
ฝ่ายวิชาการ
มีนาคม 2562
ศ.1 มี.ค.62
ส่งสรุปนิเทศติดตามของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานนิเทศภานใน รร.
ศ.1-อา.3 มี.ค.62
สอบ O-NET ม.6
ฝ่ายวิชาการ
จ.4 มี.ค.62
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ.8 มี.ค.62
ส่งผลการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
งานทะเบียนวัดผล
จ.11 มี.ค.62
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
งานทะเบียนวัดผล
พฤ.14-ส.16 มี.ค.62
สรุปงานฝ่ายวิชาการและนาเสนอผลงาน Best practices ณ จภ.ชลบุรี
ฝ่ายวิชาการ
พฤ.28 มี.ค.62
อบรมภาษาอังกฤษโดย OTAGO ณ กาเนิดวิทย์ (กลุ่มภาคกลางและภาคใต้)
ภาษาต่างประเทศ
ศ.29 มี.ค.62
รับประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6
งานทะเบียนวัดผล
เมษายน 2562
จ.29 เม.ย.- ศ.3 พ.ค.62 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
ฝ่ายวิชาการ
พฤษภาคม 2562
พ.1-ส.4 พ.ค.62
คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 1/62
งานทะเบียนวัดผล
จ.6-พ.8 พ.ค.62
ค่ายบล็อคคลอส ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3
งานลูกเสือเนตรนารี
ศ.10 พ.ค.62
ส่งแผนการเรียนรู้ฉบับเต็ม
งานนิเทศติดตาม
อา.12 พ.ค.62
นักเรียนเข้าหอพัก
ฝ่ายกิจการหอพัก
จ.13 พ.ค.62
เปิดภาคเรียนที่ 1/62
จภ.ปทุมธานี
หมายเหตุ:
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ครูปฏิบัตหิ น้าที่ตามปกติถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 และปฏิบัตหิ น้าที่ปกติวนั ที่ 22 เมษายน 2562
3. นักเรียนปิดเรียน วันที่ 4 มีนาคม 2562 - วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้นนักเรียนค้างงาน ติดภาระงาน (ร)
ต้องอยูท่ างานให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน)
4. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ต่ากว่า 3.00) ต้องอยูเ่ รียนซ้าในเดือนมีนาคม 2562 (ทั้งเดือน)
และสอบจบภายในต้นเดือนเมษายน 2562

