
 

ที่ อสช 102/2564 

      18  มีนาคม  2564 
เร่ือง  ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ท าให้ผู้ปกครองมีความ

มั่นใจว่าบุตรหลานของท่านที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ พร้อมทั้งได้รั บความดูแล
ด้านสวัสดิการเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และ
ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา  ขณะนี้ภาคเรียนที่ 2/2563 ก าลังจะสิ้นสุดลงในต้นเดือนเมษายน 2564 ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองทาง
โรงเรียนจะเปิดให้บริการช าระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่  1/2564  ช่วงปิดภาคเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 -16.00 น. 
ทั้งน้ี ทางโรงเรียนขอแจ้งปฏิทินของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้ 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม    
15 – 16 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563  ระดับชั้น ม.6    

24 มี.ค.64 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.6 ท่ีติด 0    
24 – 31 มี.ค.64 ลงทะเบียนและสอบซ่อม 0 ระดับชั้น ม.6 ขั้น 1  ครั้งท่ี 1-2     
29 , 31 มี.ค.64 สอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6       

30 มี.ค. , 1 เม.ย.64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 ระดับชั้น ม.1-ม.3    
30 มี.ค., 1 เม.ย.64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563  ระดับชั้น ม.4-ม.5    

 ผู้ปกครองนักเรียนหอพัก รับนักเรียนกลับในวันสุดท้ายของการสอบของแต่ละระดับชั้น เวลา 16.00 น.    
1 – 9 เม.ย.64 ลงทะเบียนและเรียนซ่อม ขั้นท่ี 2 และลงทะเบียน มส  ระดับชั้น ม.6    

2 เม.ย. – 16 พ.ค.64 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563    
5 – 7 เม.ย.64 ติวเข้มห้องเรียนโครงการ SSP ระดับชั้น ม.6/4    

12 เม.ย – 14 พ.ค.64 เปิดเรียน ห้องเรียนโครงการ GP ระดับชั้น ม.5/1 และ SSP ระดับชั้น ม.6/4    
18 เม.ย.64 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพักเพื่อเรียน Summer Course  (ก่อนเวลา 17.00 น.)    
19 เม.ย.64 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น ทาง Website โรงเรียนท่ี http://www.acu.ac.th     

19 – 23 เม.ย.64 ลงทะเบียนและสอบซ่อม ระดับชั้น ม.3 ขั้นท่ี 1    
19 – 23 เม.ย.64 ลงทะเบียนและสอบช่อม ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ขั้นท่ี 1    

19 เม.ย – 11 พ.ค.64 จ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน    
19 เม.ย. – 14 พ.ค.64 เปิดเรียน Summer Course ทุกระดับชั้น    
21 เม.ย. – 7 พ.ค.64 จ าหน่ายหนังสือแบบเรียน (ออนไลน์)    

26 – 29 เม.ย.64 ลงทะเบียนและเรียนซ่อมกรณีติดค้าง 0  ระดับชั้น ม.1 - ม.5   ขั้นท่ี 2    
30 เม.ย.64 รับ ปพ.1 ระดับชั้น ป.6    
30 เม.ย.64 แจ้งความประสงค์ลาออก หากเกินก าหนดเวลาต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2564    

1 พ.ค. – 30 มิ.ย.64 ช าระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564    
3 – 7 พ.ค.64 ระดับชั้น ม.6 เรียนซ้ ารายวิชากรณีติดค้าง 0 ขั้นท่ี 3    
3 – 7 พ.ค.64 ลงทะเบียนและเรียนซ่อม ระดับชั้น ม.3 ขั้นท่ี 2    

3 พ.ค.64 รับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 ระดับชั้น  ม.3    
5 พ.ค.64 รับ ปพ.1 และ ปพ.2 ระดับชั้น ม.6    

10 – 11 พ.ค.64 จ าหน่ายหนังสือแบบเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี    
16 พ.ค.64 ผู้ปกครองนักเรียนส่งนักเรียนเข้าหอพัก  (ก่อนเวลา 17.00 น.)    

17 – 28 พ.ค.64 เรียนซ้ ากรณีติดค้าง 0 ขั้นท่ี 3 ระดับชั้น ม.1 - ม.5    
17 พ.ค.64 รับเอกสาร ปพ.6 กับครูประจ าชั้น / โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564    

6 มิ.ย.64 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนหอพักประจ า    
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                ขอแสดงความนับถือ 

                                                                          
                (ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ)  
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
ฝ่ายธุรการการเงิน  โทร. 0-4528-4444  ต่อ 0, 456, 457   โทรสาร. 0-4531-3440 


