ที่ ศธ.04232.40/ว.82

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ถนนรำมอินทรำ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร 10510
6 กุมภำพันธ์ 2560

เรื่อง
เรียน

นัดหมำยกำรดำเนินงำนระหว่ำงปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559
ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่ำน

ด้วยโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ได้กำหนดกำรสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำง วันที่ 20 - 24
กุมภำพันธ์ 2560 หลังจำกกำรสอบวัดผลเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจะให้นักเรียนหยุดเรียน เพื่อให้ครูตรวจข้อสอบ ทำคะแนน และตัดสินผลกำร
เรียน ดังนั้น โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ขอแจ้งกำหนดนัดหมำยกำรดำเนินงำนในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้
เตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 และถือปฏิบัติตำมวันเวลำที่กำหนด ดังนี้
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 14 - 17
วันที่ 15
วันที่ 18 - 19
วันที่ 20 - 24
วันที่ 27
วันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค.

-

ซ่อมเสริมนักเรียนทุกระดับชั้น กรณีนักเรียนมีเวลำเรียนไม่ถึง 80%
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3
นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET
สอบวัดผลปลำยภำคเรียนที่ 2/2559
นักเรียนชั้น ม.6 เข้ำร่วมกิจกรรมผลึกคุณธรรม
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 สอบวัดผลข้อสอบกลำง
นักเรียนพัฒนำผลกำรเรียนและซ่อมเสริมก่อนกำรประกำศผลสอบอย่ำงเป็นทำงกำร
เดือนมีนาคม 2560

วันที่ 5
วันที่ 7
วันที่ 8
วันที่ 10
วันที่ 11 - 14
วันที่ 15 - 16
วันที่ 16 - 17

-

กิจกรรม City Tour ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6
นักเรียนชั้น ม.1 เข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี ที่โรงเรียน (ไม่ค้ำงคืน)
ประกำศผลสอบปลำยภำคเรียนที่ 2/2559
ประกำศผลกำรคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้ำเรียนต่อ ม.4 ปีกำรศึกษำ 2560
นักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2/2560
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ตำมตำรำง
นักเรียนตำมโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1 ม.4/1 ม.5/1 และ
ม.6/1 เข้ำค่ำยอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และโรงพยำบำล
ศิริรำช

วันที่ 17 และ 20
วันที่ 27
วันที่ 27 - 30
วันที่ 31

-

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ตำมตำรำง
ประกำศรำยชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบกำรศึกษำและไม่จบกำรศึกษำ รุ่นที่ 1
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีกำรศึกษำ 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ
อนุมัติกำรจบหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำภำคบังคับ/ขั้นพื้นฐำนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ปีกำรศึกษำ 2559 (ครั้งที่ 1)
- นักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 รับเอกสำร ปพ.6 (สมุดพก) จำกครูที่ปรึกษำ
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสำร ปพ.1 (ประกำศนียบัตร) กำรจบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559
เดือนเมษายน 2560

วันที่ 1 - 14 พ.ค.
วันที่ 4
วันที่ 28

- ปิดภำคเรียน 2/2559
- นักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำเรียนต่อ ม.4 ปีกำรศึกษำ 2560 รำยงำนตัว
- อนุมัตกิ ำรจบหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำภำคบังคับ/ขั้นพื้นฐำนของนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6
ปีกำรศึกษำ 2559 (ครั้งที่ 2)
เดือนพฤษภาคม 2560

วันที่ 4 - 6
วันที่ 8
วันที่ 11 - 13
วันที่ 13

-

วันที่ 14

-

วันที่ 15

-

ปฐมนิเทศและค่ำยคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.4 ปีกำรศึกษำ 2560 (ค้ำงคืนที่โรงเรียน)
ค่ำยเศรษฐกิจพอเพียง
ปฐมนิเทศและค่ำยคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1 ปีกำรศึกษำ 2560 (ค้ำงคืนที่โรงเรียน)
08.30 – 12.00 น. ผู้ปกครองและนักเรียน ม.2 ประชุมและลงทะเบียนรับเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน
13.00 – 16.00 น. ผู้ปกครองและนักเรียน ม.5 ประชุมและลงทะเบียนรับเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน
08.30 – 12.00 น. ผู้ปกครองและนักเรียน ม.3 ประชุมและลงทะเบียนรับเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน
13.00 – 16.00 น. ผู้ปกครองและนักเรียน ม.6 ประชุมและลงทะเบียนรับเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน
เปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
นักเรียนทุกระดับชั้น พบครูที่ปรึกษำ รับตำรำงสอนและจัดห้องเรียน ทำควำมสะอำด เรียนตำมปกติ

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และถือปฏิบตั ิโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยประพนธ์ หลีสิน)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กลุ่มบริหำรวิชำกำร
โทร 0-2517-5026 ต่อ 400 , 406 หรือ 02-918-8569
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบตอบรับ
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................หมำยเลขโทรศัพท์.................................................
ผู้ปกครองของนักเรียน เด็กชำย/เด็กหญิง/นำย/นำงสำว..............................................................................................ชั้น ม............ห้อง............
ได้รับหนังสือที่ ศธ.04232.40/ว.82 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่องนัดหมำยกำรดำเนินงำนระหว่ำงปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.................................................................ผู้ปกครอง
(................................................................)
หมายเหตุ กรุณำส่งแบบตอบรับคืนที่ครูที่ปรึกษำประจำชั้นเรียน

