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ปฏิทินปฏบิัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
Calendar of Academic Performance 

Satri Nakhon Sawan School   2 nd  Semester, Academic year 2016 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 

31 ต.ค –  
4 พ.ย. 59 

31 ตค. 59 * เปดิเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2559  
29 ต.ค.–1 พ.ย. 59 - สอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/60 สถาบันทดสอบการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
3 พ.ย .59 - ประกาศผลสอบภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล 

3-4 พ.ย. 59 - นักเรียนทุกระดับช้ันท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
  ให้ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 กับครูประจ าช้ัน 
- นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
  สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

 

2 
7-11 พ.ย.

59 

7-11 พ.ย.59 - ส่งตารางก าหนดการนิเทศ ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
  ปีการศึกษา 2559 

งานนิเทศการสอน 

7 พ.ย. 59 - นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
  สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

- ตรวจสอบและจัดท าใบรายช่ือนักเรียน ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียน 
8-9 พ.ย. 59 - นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   

  สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/

งานวัดผล 

10-11 พ.ย 59 - นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
  สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

9-11 พ.ย.59 - ครูประจ าวิชาส่งข้อมูลส าหรับลงทะเบียนรายวิชา ครูประจ าวิชา/งานทะเบียน 
3 

14-18  
พ.ย. 59 

13-15 พ.ย. 59 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับจังหวัด ครูผูฝ้ึกซ้อม 
14-18 พ.ย .59 - ลงทะเบียนรายวิชาใน sgs และ Bookmark 

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ , เค้าโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
งานทะเบียน 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
14-15 พ.ย. 59 - นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ สอบแก้ตัว 

  ครั้งท่ี 1 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และภาษาไทย 
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/

งานวัดผล 
16-17 พ.ย. 59 - นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   

  สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และ 
  ศิลปะ 

ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

  18 พ.ย. 59 - นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
  สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ และ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

4 
21-25  
พ.ย. 59 

21 พ.ย. 59 - ครูประจ าวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
21 พ.ย.59 –  
24 ก.พ. 60 

- ครูผู้สอนทุกท่านรับการนิเทศการสอน ครูทุกคน 

23 พ.ย. 59 - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล 
23-25 พ.ย. 59 - นักเรียนท่ีสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียน 

  สอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 กับครูท่ีปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล 

23-30 พ.ย. 59 - นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ครูประจ าวิชา 
21-25 พ.ย. 59 - ส ารวจเวลาสอบกลางภาคปลายภาค 2/59 งานวัดผล 

25 พ.ย. 59 - พิธกีารถวายราชสดุดี รัชกาลท่ี 6  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
กิจกรรมนักเรียน 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
5 

28 พ.ย. - 
2 ธ.ค. 59 

1 ธ.ค. 59 - ครูประจ าวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

6 
5-9  

ธ.ค. 59 

5 ธ.ค. 59 - หยุดวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จ- 
  พระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

6 ธ.ค. 59 - ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2   ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล 
8 ธ.ค. 59 - ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล 

8-16 ธ.ค. 59 - นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชากับครูประจ าช้ัน ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล 
8 ธ.ค.-10 ม.ีค. 60 - นักเรียนด าเนินการเรียนซ้ ารายวิชากับครูประจ าช้ัน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าวิชา/

งานวัดผล 
7 

12-16  
ธ.ค. 59 

12 ธ.ค. 59 - เรียนชดเชยวันท่ี 14 พ.ย. 59 ครูผูส้อน 
14 ธ.ค. 59 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ า ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล 

14-16 ธ.ค. 59 - แข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับภาคเหนือท่ี 
  จังหวัดล าปาง 

ครูผูฝ้ึกซ้อม 

15 ธ.ค. 59 - ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/60 สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

8 19-23 ธ.ค. 59   

ส.-อ. 24 -25 ธ.ค. 59 - สอบ วิชาสามัญ 9 วิชา สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

9 
26-30  
ธ.ค. 59 

26-30 ธ.ค. 59 - สอบกลางภาค ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2 
  ปีการศกึษา 2559 

กรรมการจัดสอบฯ 

10 
2-6  

ม.ค. 60 

2 ม.ค. 60 - หยุดชดเชยวันสิ้นปี 2559  
3 ม.ค. 60 - หยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม่ 2560  

11 
9-13  

ม.ค. 60 

9-13 ม.ค. 60 - นักเรียน ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบข้อมูล ปพ.1 นักเรียน ม.3 และ ม.6 

12 
16-20 

 ม.ค. 60 

16 ม.ค.60 - วันคร ู คณะครูทุกท่าน 
20 ม.ค.60 - กิจกรรม Open House’59 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

13 
23-27  
ม.ค. 60 

23 ม.ค. 60 - ครูประจ าวิชา ส่ง ปพ.5 ท่ีกลุ่มสาระฯ ครูประจ าวิชา/หนก.สาระฯ 
25 ม.ค. 60 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 ส่งงานวัดผล 

 
- ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ 
งานวัดผล 

สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

27 ม.ค. 60 - ร่วมพิธีวันสถาปนายุวกาชาดไทย (กทม.) กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/
กิจกรรมนักเรียน 

อา.-อ 29-31 ม.ค. 60 - แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 66  ระดับประเทศ  คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
14 

30 ม.ค.- 
3 ก.พ. 60 

4-5 ก.พ. 60 - สอบ O – NET นักเรียนช้ัน ม.3  
1-3 ก.พ.60 - ส่งข้อมูลจัดตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/60 กลุ่มสาระฯ 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 2 ก.พ. 60 - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ม.1      

  ปีการศึกษา 2559 
กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/

กิจกรรมนักเรียน 

15 
6-10  

ก.พ. 60 

8-9 ก.พ. 60 - ครูประจ าวิชาช้ัน ม.3 และ ม. 6 ส่งรายช่ือนักเรียน 
   ท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 60% 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

9-11 ก.พ. 60 - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ม.3      
  ปีการศึกษา 2559 

กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/
กิจกรรมนักเรียน 

10 ก.พ. 60 - ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม. 6  
   ท่ีมีเวลา  เรียนไม่ครบ 60% 

งานวัดผล 

10,13-14 ก.พ. 60 - นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม. 6 ท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 %   
   ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค  
   ภาคเรียนท่ี 2/2559 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าวิชา, งานวัดผล 

16 
13-17 

 ก.พ. 60 

13 ก.พ. 60 - ครูประจ าวิชาช้ัน ม.3 และ ม. 6 ส่งแบบขออนุมัติ 
   ผลการเรียน “ร” 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

15 ก.พ. 60 - คณะกรรมการฯพิจารณาค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
  ของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม. 6 

คณะกรรมการฯ 

16 ก.พ. 60 - ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม. 6 ท่ีจะได้รับ   
  ผลการเรียน “ร” 
- ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม. 6  
  ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

งานวัดผล 
 

งานวัดผล 
 

16-17 ก.พ. 60 - ครูประจ าวิชาช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5  
  ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
- ครูประจ าวิชาช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5  ส่งแบบขอ 
  อนุมัติผลการเรียน “ร” 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
 

ส.-อ. 18-19 ก.พ. 60 - สอบ O –NET นักเรียนช้ัน ม. 6 กลุ่มบริหารวิชาการ 
17 

20-24  
ก.พ. 60 

20 ก.พ. 60 - ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5  
  ท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
- ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม ส่งผลกิจกรรมชุมนุม 
  ท่ีงานวัดผล 

งานวัดผล 
 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม/ 
งานวัดผล 

 

20-23 ก.พ. 60 - สอบปลายภาคม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2                              
  ปีการศกึษา 2559 

กรรมการจัดสอบฯ 

20-24 ก.พ. 60 - นักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง  
  80% ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค  
  ภาคเรียนท่ี 2/2559 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าวิชา, งานวัดผล 

23-25 ก.พ. 60 - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ม.2      
  ปีการศึกษา 2559 

กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/
กิจกรรมนักเรียน 

18 
27 ก.พ. - 
3 มี.ค. 60 

27 ก.พ. 60 - คณะกรรมการฯพิจารณาค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
  ของนักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 
- ครูประจ าวิชาช้ัน ม.3 และ ม.6 ส่ง ปพ.5/ sgs /    
  Book Mark ท่ีกลุ่มสาระฯ  

คณะกรรมการฯ 
 

ครูประจ าวิชา/หนก.สาระฯ 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 28 ก.พ. 60 - ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5    

  ท่ีจะได้รับผลการเรียน “ร” 
- ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5     
  ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯน า ปพ.5/ sgs / Book Mark                     
  ช้ัน ม.3 และ ม.6 ส่งงานวัดผล 

งานวัดผล 
 

งานวัดผล 
 
 

ครูประจ าวิชา/หนก.สาระฯ 

 

1 มี.ค. 60 - ประกาศผลสอบภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
  ของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 

ครูประจ าชั้น/งานวัดผล 

1-3 มี.ค. 60 - นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส   
  และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 
  กับครูประจ าช้ัน 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

1-9 มี.ค. 60 - นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ด าเนินการสอบแก้ตัว 
  ครั้งท่ี 1  

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

19 
6-10 มี.ค. 

60 

6-10 มี.ค. 60 - นักเรียนชั้น ม. 1 ม.2 ม.4 และ ม.5 สอบปลายภาค   
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 
- ส่งข้อมูลสรุปผลการนิเทศการสอนประจ าภาคเรียนท่ี   
  2 ปีการศึกษา 2559 ตามแบบสรุปของงานนิเทศฯ  

กรรมการจัดสอบฯ 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

10 มี.ค. 60 - ครูประจ าวิชาส่งผลการเรียนซ้ า ท่ีห้องวัดผล 
- ครูประจ าวิชาช้ัน ม.3 และ ม.6 ส่งผลการสอบแก้ตัว  
  ครั้งท่ี 1 
- ส่งรายงานการวิจัยในช้ันเรียน   

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 

20 
13-17 มี.ค. 

60 

13 มี.ค. 60 - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ของนักเรียน 
  ช้ัน ม.3 และ ม.6 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

13-15 มี.ค. 60 - นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส   
  และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2  
  กับครูประจ าช้ัน 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

13-16 มี.ค. 60 - นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ด าเนินการสอบแก้ตัว 
  ครั้งท่ี 2  

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

14 มี.ค. 60 - ประกาศผลการเรียนซ้ า  ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล 
15 มี.ค. 60 - ครูประจ าวิชาช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่ง ปพ.5/    

  sgs / Book Mark ท่ีกลุ่มสาระฯ  
ครูประจ าวิชา 

16 มี.ค. 60 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯน า ปพ.5 / sgs / Book Mark                 
  ช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งงานวัดผล 

ครูประจ าวิชา 

17 มี.ค. 60 - ครูประจ าวิชาช้ัน ม.3 และ ม.6 ส่งผลการสอบแก้ตัว 
  ครั้งท่ี 2 
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ของนักเรียน 
  ช้ัน ม.3 และ ม.6   

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

 

21 
20-24 มี.ค. 

60 

20-24 มี.ค.60 - ตรวจสอบการจบหลักสูตรนักเรียน ม.3 , ม.6 งานทะเบียน 
20 มี.ค. 60 - ประกาศผลสอบ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559   

  ของนักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 
- ประกาศผลสอบ O – NET นักเรียนช้ัน ม. 6 

ครูประจ าชั้น/งานวัดผล 

 



5 

 

 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 20-22 มี.ค. 60 - นักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ท่ีมีผลการเรียน 0,  

  ร, มส และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 
  กับครูประจ าช้ัน 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

20–24 มี.ค. 60 - นักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ด าเนินการสอบ 
  แก้ตัวครั้งท่ี 1  

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

อ. 26 มี.ค. 60 - ประกาศผลสอบ O – NET นักเรียนช้ัน ม.3  
22 

27-31  
มี.ค. 60 

27-28 มี.ค. 60 - จัดท า ปพ.1, ปพ.2 นักเรียน ม.3,ม.6 จบหลักสูตร งานทะเบียน 
27-30 มี.ค. 60 - รับสมัครนักเรียนช้ัน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการรับสมัคร

นักเรียน 
27 มี.ค. 60 - นักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ด าเนินการสอบ 

  แก้ตัวครั้งท่ี 1  
ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/

งานวัดผล 

28 มี.ค. 60 - ครูประจ าวิชาช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5  
  ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ท่ีห้องวัดผล 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

29 มี.ค. 60 - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ของนักเรียน 
  ช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 
- ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5       
  ท่ีคาดว่าต้องเรียนซ้ าช้ัน 
- จัดแผนการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.1 ข้ึน ม.2 
- ประกาศรายช่ือนักเรียนจบหลักสูตร ช้ัน ม.3 และ ม.6 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/ 
งานวัดผล 
งานวัดผล 

 
งานทะเบียน/งานแนะแนว 

งานทะเบียน 

 
 
 

29-30 มี.ค. 60 - นักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ท่ีมีผลการเรียน 0,  
  ร, มส และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2  
  กับครูประจ าช้ัน 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

29 มี.ค.-17 พค. 60 - นักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ด าเนินการสอบ 
  แก้ตัวครั้งท่ี 2  

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

31 มี.ค. 60 - นักเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบหลักสูตรการศึกษา 
  รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
- พิธีรับประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียน 
  ช้ัน ม.6 ณ หอประชุมอัจฉราลัย 

งานทะเบียน,ครูประจ าชั้น 
งานแนะแนวการศึกษา  

 เม.ย.60 - ส่งข้อมูล GPA (SGS) งานทะเบียน 
 31 ม.ีค. – 15 พ.ค. 

60 
- นักเรียนทุกระดับช้ันท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส,  
  และ มผ ต้องด าเนินการแก้ผลการเรียนให้เสร็จสิ้น  
  ภายในภาคเรียนฤดูร้อน 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
ครูประจ าชั้น 

 18 พ.ค. 60 - ครูประจ าวิชาช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งผล        
  การสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2  

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

 19 พ.ค. 60 - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ของนักเรียน 
  ช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา/
งานวัดผล 

 22 พ.ค. 60  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนช้ัน ม.1 ม.2    
  ม.4 และ ม.5 เรียนซ้ าช้ัน 

คณะกรรมการพิจารณา 

 23 พ.ค. 60 - ประกาศรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5   เรียนซ้ าช้ัน งานวัดผล 
 

* หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม (ข้อมูลวันท่ี 27 ต.ต. 2559) 


