
 

ก าหนดการระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 

 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

๙ มี.ค.๕๘ 

- ประกาศรายชื่อนักเรียนติด ๐, ร, มส 
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวคร้ังที่ ๑/๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมชั้น ๕ (เฉพาะ ม.๓ และ ๖) 
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวคร้ังที่ ๑/๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.) ณ หน้าเวทีใต้อาคารชั้น 1 (เฉพาะ ม.1,2,4,และ 5) 
- สอบแก้ตัวคร้ังที่ ๑/๕๗ 
- เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องการงาน 2 อาคาร ๕ ชั้น 
ห้องการงาน ๑ 
อาคาร ๕ ชั้น 

ห้องการงาน 3 
อาคาร ๕ ชั้น 

ห้องการงาน 4
อาคาร ๕ ชั้น 

ห้องการงาน 5
อาคาร ๕ ชั้น  

๑๐ มี.ค.๕๘ 

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาศาสตร ์
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

๑๕๐1 ๑๕03 ๑๕๐๕ ๑๕10 ๑601 ๑605 
- เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาษาไทย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1301 1302 ๑๓๐๘ 1303 1304 1305 

  

๑๑ มี.ค.๕๘ 

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณิตศาสตร์  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1401 1402 ๑๔๐๘ 1403 1404 1405 
- เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สังคมศึกษา  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1801 1802 ๑8๐3 1804 1805 1809 

  

๑๒ มี.ค.๕๘ 

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาษาอังกฤษ  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1401 1402 ๑๔10 1403 1404 1405 
- เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ศิลปะ (ห้องกลุ่มสาระศิลปะ) 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1902 1903 ห้อง 

กลุ่มสาระศิลปะ 
1904 1909 1910 

  

๑๓ มี.ค.๕๘ 

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สุขศึกษาและพลศึกษา (ห้อง ๑๓๐๘) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1401 1402 ๑๔๐๘ 1403 1404 1405 
  

๑๕ มี.ค.๕๘ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.๓ เข้าเรียนต่อ ม.๔ โรงเรียนเดิมและรายงานตัว 

๑๖ มี.ค.๕๘ ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที ่๑ 
 
 

 
 
 
 



 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

๑๖ มี.ค.๕๘ 

- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒/ ๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.) ห้องประชุมชั้น ๕ (เฉพาะ ม.๓ และ ม.๖) 
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑/๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.)  ณ หน้าเวทีใต้อาคารชั้น 1 (เฉพาะ ม.1,2,4,และ 5) 
- สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒/๕๗ (เฉพาะ ม.๓ และ ม.๖) 
- เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  ภาษาไทย  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1301 1302 ๑๓๐๘ 1303 1304 1305 

  

๑๗ มี.ค.๕๘ 

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาศาสตร ์ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

๑๕๐1 ๑๕03 ๑๕๐๕ ๑๕10 ๑601 ๑605 
- เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1401 1402 ๑๔10 1403 1404 1405 

  

๑๘ มี.ค.๕๘ 

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณิตศาสตร์ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1401 1402 ๑๔๐๘ 1403 1404 1405 
- เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สังคมศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1801 1802 ๑8๐3 1804 1805 1809 

  

๑๙ มี.ค.๕๘ 

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องการงาน 2 อาคาร ๕ ชั้น 
ห้องการงาน ๑ 
อาคาร ๕ ชั้น 

ห้องการงาน 3 
อาคาร ๕ ชั้น 

ห้องการงาน 4
อาคาร ๕ ชั้น 

ห้องการงาน 5
อาคาร ๕ ชั้น 

- เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ศิลปะ  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1902 1903 ห้อง 
กลุ่มสาระศิลปะ 

1904 1909 1910 

- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1401 1402 ๑๔๐๘ 1403 1404 1405 
  

๒๐ – ๒๔ มี.ค.๕๘ รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
๓๐ มี.ค.๕๘ รับผลการเรียน  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  (รับกับครูที่ปรึกษา) 
๓๑ มี.ค.๕๘ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

๗ พ.ค.๕๘ 
นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่ยังมีผลการเรียน ๐, ร, มส ลงทะเบียน 
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๓/ ๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)  หน้าห้องแนะแนว (๑๒๐๑)  

๗ – ๘ พ.ค.๕๘ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๓/๕๗ (เฉพาะ ม.๓ และ ม.๖) 

๙ พ.ค. ๕๘ 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.๒ และ ม.๕ (๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.) 
                                ชั้น ม.๓ และ ม.๖ (๑๒.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.) 

๑๔ พ.ค.๕๘ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 
 

************************************************** 
 


