
ปฏิทินนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2558 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
18,23,25 ก.พ. 59 
19,24,26 ก.พ. 59 

- ชั้น ม. 1 ม. 2 ม. 3 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่  2/2558 
- ชั้น ม. 4 ม. 5 ม. 6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่  2/2558 

คณะกรรมการ 
ตามค าสั่งโรงเรียน 

ตามค าสั่งโรงเรียน 

27 - 28 ก.พ. 59 สอบ O-Net  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะกรรมการตาม    
ค าสั่ง ฯ 

รร.สตรีสมุทรปราการ 

27 – 29 ก.พ.59 เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจการนักเรียน ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท 
29 ก.พ.59 กิจกรรมว่ายน้ าฟรีสไตล์ กลุ่มสาระฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
สวนสยาม
กรุงเทพมหานคร 

1 มี.ค. 59 อบรมนักเรียนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ กิจการนักเรียน รร.สตรีสมุทรปราการ 
1 – 3 มี.ค. 59 ค่าย EQ ม.1 งานห้องเรียนพิเศษ ม.สุรนารี + วังน้ าเขียว 
1-4 มี.ค. 59 English Day Camp ม.1 - ม.2  กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 
รร.สตรีสมุทรปราการ 

1-4,14-18, 
21-25  มี.ค. 59 

ค่ายศิลปะ Summer Camp กลุ่มสาระฯศิลปะ รร.สตรีสมุทรปราการ 

5 – 8  มี.ค. 59 สอบ GAT และ PAT ครัง้ที่ 2  ของนักเรียนชั้น  ม.6 กรรมการตามค าสัง่ สนามสอบ 
6-10 มี.ค. 59 ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด กองเกียรติยศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ค่ายกฐิน” 
7-9 มี.ค. 59 ค่ายศิลปะ Summer Camp กลุ่มสาระฯศิลปะ นอกสถานที่ 
8  มี.ค. 59 - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ที่ต้องสอบ 

แก้ตัว  ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 
นักเรียนชั้น ม.1– ม.6 

หัวหน้างานวัดผล 
 
คณะกรรมการตาม 
ค าสั่งโรงเรียน 

บอร์ดหน้าห้องใจถวิล 
ตามค าสั่ง 
โรงเรียน 

9 – 10 มี.ค. 59 สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.1– ม.6   ครั้งที่ 1  
ภาคเรียนที 2 /2558 

คณะกรรมการตามค าสั่ง
โรงเรียน 

ตามค าสั่ง 
โรงเรียน 

12-13 มี.ค. 59 น าเสนอผลงานห้องเรียนพิเศษ 
วันที่ 12 มี.ค. ห้อง SSP 
วันที่ 13 มี.ค. ห้อง SP2 

กลุ่มบริหารวิชาการ รร.สตรีสมุทรปราการ 

17–18 มี.ค. 59 สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2/2558   ของนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6   

กรรมการตามค าสัง่ ห้องเรียนตามค าสั่ง 

27-29 มี.ค. 59 ปัจฉิม ม.6/1,ม.6/3 งานห้องเรียนพิเศษ รร.สตรีสมุทรปราการ 
31 มี.ค. 59 - พิธีแจกใบประกาศนียบัตร ชั้น ม. 3 และ ม. 6   

- แจกแบบรายงานผลการเรียน ชั้น ม. 1  ม. 2  ม. 4 และ ม.5  
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่  
  2/2557  ชั้น ม. 1  ม. 2  ม. 4  และม. 5  
- แจก ใบ ปพ. 1 และสมุด ปพ.6 แก่นักเรียนชั้น ม.3, ม.6   

กรรมการตามค าสัง่ 
ครูประจ าชั้น 
หัวหน้างานวัดผล 
 
กรรมการตามค าสัง่ 

-อาคารเอนกประสงค ์
-ห้องโฮมรูม 
-ป้ายประกาศ 
 
-อาคาร 6 

 กิจกรรม “นนทรีบาน..สืบสานเกียรติภูมิ” ม.6 (ปัจฉิมนิเทศ) กิจการนักเรียน รร.สตรีสมุทรปราการ 
1 เม.ย. 59 ปิดภาคเรียนที่ 2/2558   

5-23 เม.ย.59 กิจกรรม Foreign Language Excursion  ทุกระดับชั้น              
ตามความสมัครใจ 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

ลอนดอน , ปารีส 

9 เม.ย. 59 
เป็นต้นไป 

ช าระเงินบ ารุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559    
ม.2,3,5,6 

กลุ่มบริหารงบประมาณฯ ธ.กรุงไทย 

10 เม.ย. 59 -มอบตัวนักเรียน ม.3 เดิม กลุ่มบริหารวิชาการ รร.สตรีสมุทรปราการ 
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  รร.สตรีสมุทรปราการ 

 


