
ปฏิทินงานทะเบยีน - วัดผล ของนักเรยีน ชัน้ ม.1 – ม.5 

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศกึษา 2558 
12 ก.พ. 59    - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
23 - 26 ก.พ. 59   นักเรียนชั้นม.1 - ม.5 สอบปลายภาคในรายวิชาสอบนอกตารางภาคเรียนที่ 2/58 
26 ก.พ. 59   ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ที่บอร์ดวิชาการ  
26 ก.พ. - 4 มี.ค. 59 - นักเรียนที่มีผลการเรียน มส   กรณี มส ซ่อมเสริมเท่านั้น รับแบบค าร้องเพื่อยื่น 

  ค าร้องขอปรับปรุงผลการเรียน มส (ซ่อมเสริม) ที่ห้องทะเบียนวัดผล  
- นักเรียนติดต่อครูผู้สอน ครูผู้สอนลงนามรับทราบและนัดหมายนักเรียน เรียนซ่อมเสริม  
  ( ส าหรับนักเรียนที่ได้ผลการเรียน มส ( เรียนซ้ า ) ให้เรียนซ้ าในภาคเรียนต่อไป ) 

26 ก.พ. 59  - ประกาศผลการเรียนซ้ าชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/58    
26 ก.พ. - 16 มี.ค. 59 นักเรียนเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ซ่อมเสริม(กรณี มส ซ่อมเสริมเท่านั้น ) 
27 - 28 ก.พ. 59  นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET 
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/59 
    -  ม.1, 2, 3  สอบ 1, 3 มี.ค. 59 
    - ม.4, 5  สอบ 29 ก.พ. 59 และ 2, 4 มี.ค. 59 
17 มี.ค. 59   ประกาศผล 0, ร, มส, มผ ชั้น ม.1 - ม.5 / นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 1 
 ที่ห้องทะเบียน - วัดผล เวลา 08.30 น. 
17 - 21 มี.ค. 59 ด าเนินการสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 1 ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ภาคเรียนที่ 2/58 
23 มี.ค. 59             ประกาศผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 / นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 

ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 2 ที่ห้องทะเบียน - วัดผล เวลา 08.30 น. 
23 - 25 มี.ค. 59  ด าเนินการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ภาคเรียนที่ 2/58 
25 มี.ค. 59  แจ้งผลการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.3 และม.6) รอบที่ 1 
29 มี.ค. 59  - “วันจักรค าฯ เกียรติยศ” นักเรียน ม.1, 2, 4, 5 รับเกียรติบัตรเรียนดี ณ หอประชุมบุรีรัตน์ 

  (เวลา 08.30 น.) นักเรียน ม.1, 2, 4, 5 รับสมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) ที่ครูที่ปรึกษา 
30 มี.ค. 59  -  พิธีรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนม.3 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมบุรีรัตน์ 
                      และนักเรียนชั้น ม.3 รับสมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) ที่ครูที่ปรึกษา 
 

29 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 
 (นักเรียนที่สอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 แล้วไม่ผ่าน นักเรียนที่ได้ผลการเรียน มส (ซ่อมเสริม) แล้วไม่ผ่านและ

นักเรียนที่ได้ผลการเรียน มส (เรียนซ้ า) ลงทะเบียนเรียนซ้ าในภาคเรียนต่อไป 
****************************************************************************************** 

หมายเหตุ   1.  ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
     2.  การมาติดต่อกับทางโรงเรียนให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และถูกระเบียบ    

                                                                                                                   งานทะเบียน – วัดผล 

 
 



ปฏิทินงานทะเบียน - วัดผล ของครูผู้สอน ม.1 - ม.5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
12 ก.พ. 59  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  
17 ก.พ. 59  นักเรียนชั้นม.1, ม.2 สอบข้อสอบกลาง 5 วิชาหลัก  
23 ก.พ. 59 ครูผู้สอน ม.1 - ม.5 ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% (นับเวลาเรียนถึง  

11 มี.ค.59 สัปดาห์ที่ 20 โดยใช้โปรแกรมจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน) 
23 ก.พ. 59  ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ าชั้น ม.1 - ม.6 วัดผลกลุ่มสาระฯ รวบรวมส่งผลการเรียนซ้ า (ก่อน 09.00 น.) 
23 - 26  ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคในรายวิชาสอบนอกตารางภาคเรียนที่ 2/58 
26  ก.พ. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
26  ก.พ. 59 ประกาศผลการเรียนซ้ าชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนท่ี 2/58 
26 ก.พ. - 4 มี.ค. 59 - นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ที่มีผลการเรียน มส   กรณี มส ซ่อมเสรมิเท่าน้ัน รับแบบค าร้องเพื่อยื่น 

  ค าร้องขอปรับปรุงผลการเรียน มส (ซ่อมเสริม) ที่ห้องทะเบียนวัดผล  
- นักเรียนติดต่อครูผู้สอน ครูผู้สอนลงนามรับทราบและนัดหมายนักเรียน เรียนซ่อมเสริม  
  ( ส าหรับนักเรียนที่ได้ผลการเรียน มส ( เรียนซ้ า ) ให้เรียนซ้ าในภาคเรียนต่อไป ) 

26 ก.พ. - 16 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 เรียนซ่อมเสริม (กรณี มส ซ่อมเสริมเท่าน้ัน) 
27 - 28 ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET   
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/58 
10 มี.ค. 59  ครูผู้สอนชั้น ม.1 - ม.5 ตรวจทานความถูกต้องของ ปพ.5 ตามค าสั่งที่ 646/2558 ข้อ 3  
   และส่งข้อมูลคะแนนใน Handy Drive พร้อม ปพ.5 (Print Out) ที่กลุ่มสาระฯ 
10 มี.ค. 59  คณะกรรมการระดับชั้น ม.1-ม.5 แต่ละกลุ่มสาระฯ ตรวจความครบถ้วนและความถูกต้อง 
   ของ ปพ.5 ตามค าสั่งที่ 646/2558 ข้อ 3 และตามแนวปฏิบัติการส่งคะแนนกลางภาค/ปลายภาค 
11 มี.ค. 59  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/วัดผลกลุ่มสาระฯ ตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร ปพ.5 และข้อมูลในHandy Drive  

ส่งงานวัดผล (ก่อน 16.00 น.) 
16 มี.ค. 59  ประกาศผลสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 
17 มี.ค. 59  ประกาศผล 0 , ร , มส , มผ  ชัน้ ม.1 - ม.5 / นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครัง้ที่ 1 
17 - 21 มี.ค. 59  ด าเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ภาคเรียนท่ี 2/58 
22 มี.ค. 59 ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของชั้น ม.1 - ม.5 ภาคเรียนท่ี 2/58 / วัดผลกลุ่มสาระฯ 

รวบรวมผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ส่งงานวัดผล  (ก่อน 09.00 น.)  
23 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.5 / นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5  

ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2   
23 - 25 มี.ค. 59  ด าเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ภาคเรียนท่ี 2/58 
28 มี.ค. 59 ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ของชั้น ม.1 - ม.5 ภาคเรียนท่ี 2/58 วัดผลกลุ่มสาระฯ    
 รวบรวมผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ส่งงานวัดผล (ก่อน 09.00 น.) 
29 มี.ค. 59  - “วันจักรค าฯ เกียรติยศ” นักเรียน ม.1,2,4,5 รับเกียรติบัตรเรียนดี ณ หอประชุมบุรีรัตน์(เวลา 08.30 น.) 
   - นักเรียนชั้น ม.1,ม.2,ม.4, และม.5 รับสมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) ที่ครูที่ปรึกษา  
29 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 
30 มี.ค. 59 -  พิธีรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 เวลา 07.30 น. นักเรียนชั้นม.6 เวลา 12.30 น.  

ณ หอประชุมบุรีรัตน์ และนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 รับสมุดรายงานผลการเรียน(ปพ.6) ที่ครูที่ปรึกษา  
31 มี.ค. 59 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน    
หมายเหตุ   ตารางน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง          งานทะเบียน – วัดผล  
                   

       - ม.1,2,3  สอบ 1,3 มี.ค. 59 
      - ม.4,5  สอบ 29 ก.พ 59. , 2,4 มี.ค. 59 

ณ 12 ก.พ. 59 


