
ปฏิทินปฏบิัติงานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไขล่าสุด) 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

17 

18-22 ก.พ. 62   

15,18 ก.พ. 62 

- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5และ ม.6  
  ส่งรำยชื่อนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบ 80% 

ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5และ ม.6  
  ส่งแบบขออนุมัติผลกำรเรียน “ร” 

ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

20 ก.พ. 62 
- ประกำศรำยชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 
  และ ม.6 ที่มีเวลำเรียนไม่ครบ 80% 

งำนวัดผล 

20-22 ก.พ. 62 
- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5และ ม.6  
  ที่มีเวลำเรียนไม่ถึง 80% ยื่นค ำร้องขอมีสิทธิ์เข้ำ
สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 2/2561 

ครูประจ ำชั้น 
ครูประจ ำวิชำ, งำนวัดผล 

18 

25 ก.พ.-1 ม.ีค.62   

25 ก.พ. 62 
- คณะกรรมกำรฯพิจำรณำค ำร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
  ของนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 

คณะกรรมกำรฯ 

28 ก.พ. 62 

- ประกำศรำยชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5  
  และ ม.6 ที่จะได้รับผลกำรเรียน “ร” 

งำนวัดผล 

- ประกำศรำยชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5  
  และ ม.6 ไม่มีสิทธิ์สอบปลำยภำคเรียนที่ 2  
  ปีกำรศึกษำ 2561 

งำนวัดผล 

1 ม.ีค.62 
- ครูที่ปรึกษำกิจกรรมชุมนุม ส่งผลกิจกรรมชุมนุม 
  ที่งำนวัดผล 

ครูที่ปรึกษำชุมนุม/ 
งำนวัดผล 

เสำร์-
อำทิตย์ 

2-3 ม.ีค. 62 -สอบ O-NET ม.6 คณะกรรมกำรจัดสอบ 

19 
4-8 ม.ีค. 62   

4-8 ม.ีค. 62 
- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6  
  สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561  

กรรมกำรจัดสอบฯ 

20 

11-15 ม.ีค. 62   

12 ม.ีค. 62 

- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.3 และ ม.6 ส่ง ปพ.5/ sgs /  
  Book Mark ที่กลุ่มสำระฯ  

ครูประจ ำวิชำ/ 
หนก.สำระฯ 

- หัวหน้ำกลุ่มสำระฯน ำ ปพ.5/ sgs / Book Mark                    
  ชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งงำนวัดผล 

ครูประจ ำวิชำ/ 
หนก.สำระฯ/งำนวัดผล 

14 ม.ีค. 62 

- ครูประจ ำวิชำส่งผลกำรเรียนซ้ ำ ที่ห้องวัดผล ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 
- ประกำศผลสอบภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561  
  ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

ครูประจ ำชั้น/งำนวัดผล 

- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5           
  ส่ง ปพ.5/ sgs / Book Mark ที่กลุ่มสำระฯ  

ครูประจ ำวิชำ 

 
 
 

  
 



    

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

20 (ต่อ) 

14-18 ม.ีค. 62 
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลกำรเรียน 0, ร,   
  มส และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  
  กับครูประจ ำชั้น 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

14-20 ม.ีค. 62 
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ด ำเนินกำรสอบแก้ตัว 
  ครั้งที่ 1  

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

15 มี.ค. 62 
- ประกำศผลกำรเรียนซ้ ำ  ครูที่ปรึกษำ/งำนวัดผล 
- หัวหน้ำกลุ่มสำระฯน ำ ปพ.5 / sgs / Book Mark                 
  ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งงำนวัดผล 

ครูประจ ำวิชำ 

21 

18-22 ม.ีค. 62   

19 ม.ีค. 62 
- ประกำศผลสอบ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561                
  ของนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 

ครูประจ ำชั้น/งำนวัดผล 

19-22 ม.ีค. 62 
- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีผลกำรเรียน  
  0, ร, มส และมผ ให้ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1                     
  กับครูประจ ำชั้น 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

19-25 ม.ีค. 62 
- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5ด ำเนินกำรสอบ  
  แก้ตัวครั้งที่ 1  

ครูประจ ำชั้น/ 
ครปูระจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

21 ม.ีค. 62 
- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลกำรสอบ 
  แก้ตัวครั้งที่ 1 

ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

22 ม.ีค. 62 
- ประกำศผลกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของนักเรียน 
  ชั้น ม.3 และ ม.6 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

22,25-26 ม.ีค. 62 
- นักเรยีนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลกำรเรียน 0, ร,  
  มส และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  
  กับครูประจ ำชั้น 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

22 ม.ีค.-9 มิ.ย. 62 
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ด ำเนินกำรสอบแก้ตัว                
  ครั้งที่ 2  

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

22 

25-29มี.ค. 62   

25 ม.ีค. 62 
- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5ด ำเนินกำรสอบ      
  แก้ตัวครั้งที่ 1  

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

26 ม.ีค. 62 
- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งผล                    
  กำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่ห้องวัดผล 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

28 ม.ีค. 62 

- ประกำศผลกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของนักเรียน         
  ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

- ประกำศรำยชื่อนักเรียนจบหลักสูตร ชั้น ม.3 และ  
  ม.6 

งำนทะเบียน 

28-29 ม.ีค. 62 
- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีผลกำรเรียน  
  0, ร, มส และมผ ให้ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2           
  กับครูประจ ำชั้น 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

    
    



สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

 
28 มี.ค.-16 พ.ค. 

62 
- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5ด ำเนินกำรสอบ  
  แก้ตัวครั้งที่ 2  

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

22 (ต่อ) 
29 ม.ีค. 62 

- นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรกำรศึกษำ 
  รับระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) 

งำนทะเบียน,ครูประจ ำชั้น 

 
- พิธีรับประกำศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียน 
  ชั้น ม.6 ณ หอประชุมอัจฉรำลัย 

งำนแนะแนวกำรศึกษำ 

 4 เม.ย. 62 
- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.3 ม.6 สง่ผลกำรสอบแก้ตัว                        
  ครั้งที่ 2 (รอบ 1)  

ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

 
5 เม.ย. 62 

- ประกำศผลกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน 
  ชั้น ม.3 และ ม.6 (จบรอบ 5 เมย. 62) 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

 
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบรอบ 29 มี.ค. 2561                
  รับเอกสำร ปพ.1 และ ปพ.2 

งำนทะเบียน 

 10 เม.ย. 2561 
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบรอบ 5 เม.ย. 2561                    
  รบัเอกสำร ปพ.1 และ ปพ.2 

งำนทะเบียน 

 29 เม.ย. 62 
- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.3 ม.6 สง่ผลกำรสอบแก้ตัว                    
  ครั้งที่ 2 (รอบ 2)  

ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

 30 เม.ย. 62 
- ประกำศผลกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน 
  ชั้น ม.3 และ ม.6 (จบรอบ 30 เมย. 62) 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

 8 พ.ค. 2561 
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบรอบ 30 เม.ย. 2561              
  รับเอกสำร ปพ.1 และ ปพ.2 

งำนทะเบียน 

 15 พ.ค. 62 
- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.3 ม.6 สง่ผลกำรสอบแก้ตัว                  
  ครั้งที่ 2 (รอบ 3)  

ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

 15 พ.ค. 62 
- ประกำศผลกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน 
  ชั้น ม.3 และ ม.6 (จบรอบ 15 พ.ค. 62) 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

 17 พ.ค. 62 
- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5  
  ส่งผลกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  

ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

 20 พ.ค. 62 
- ประกำศผลกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน 
  ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

 21 พ.ค. 2561 
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบรอบ 15 พ.ค.2561                  
  รับเอกสำร ปพ.1 และ ปพ.2 

งำนทะเบียน 

 22 พ.ค. 62 
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำนักเรียนชั้น ม.1  
  ม.2 ม.4 และ ม.5 เรียนซ้ ำชั้น 

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

 24 พ.ค. 62 
- ประกำศรำยชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5  
  เรียนซ้ ำชั้น 

งำนวัดผล 

 
8 ม.ิย.62 

- ครูประจ ำวิชำชั้น ม.3 ม.6 สง่ผลกำรสอบแก้ตัว                   
  ครั้งที่ 2 (รอบ 4)  

ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

9 ม.ิย. 62 
- ประกำศผลกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน 
  ชั้น ม.3 และ ม.6 (จบรอบ 9 มิย. 62) 

ครูประจ ำชั้น/ 
ครูประจ ำวิชำ/งำนวัดผล 

10 ม.ิย. 2562 
- แขวนลอยนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 (นักเรียนปี 
2561) ที่ไม่แก้ไขผลกำรเรียน  

งำนทะเบียน 



สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 

17 ม.ิย. 62 
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบรอบ 9 มิย. 2562                   
  รับเอกสำร ปพ.1 และ ปพ.2 

งำนทะเบียน 

 

รอบการอนุมัติจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

 22 มีนำคม 2562    จบรอบ 29 มีนำคม 2562 (รอบ 1) 
 4 เมษำยน 2562   จบรอบ 5 เมษำยน 2562 (รอบ 2) 
 29 เมษำยน 2562   จบรอบ 30 เมษำยน 2562 (รอบ 3) 
 14 พฤษภำคม 2562  จบรอบ 15 พฤษภำคม 2562 (รอบ 4) 
 9 มิถุนำยน 2562   จบรอบ 9 มิถุนำยน 2562 (รอบ 5) 
 10 มิถุนำยน 2562   แขวนลอยนักเรียนที่ไมจ่บหลักสูตร 
 

 

 


