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ตารางปฏิบัติงาน/กจิกรรมนักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ประจ าภาคเรียนที่ 2  / 2560
กลุ่มบริหารงานวชิาการ

วนั เดือน ปี เวลา งาน/กิจกรรม ผู้ปฏิบัต/ิผู้รับผดิชอบ
22 ต.ค. 60 09.00  น. ประกาศผลการจดัการเรียนรู้ทุกระดบัชั้นนกัเรียนพบครูท่ีปรึกษา ครูท่ีปรึกษา/นกัเรียน
30 ต.ค. 60 08.00  น. เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560

31ต.ค.- 3พ.ย. 60 08.30-15.30 น. ยืน่ค  าร้อง/ขอสอบแกต้วัภาคเรียนท่ี 1/2560 /   ติดต่อขอเรียนซ ้า ครูประจ าวิชา/นกัเรียน
สอบแกต้วัทุกรายวิชาทุกระดบัชั้นท่ีครูประจ าวิชา งานทะเบียน-วดัผล

31 ต.ค.-17 พ.ย.60 08.30-15.00 น. สอบแกต้วัทกุรายวิชาระดบัชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 ครูประจ าวิชา/นกัเรียน
31ต.ค.-30 พ.ย.60 08.30-15.00 น. สอบแกต้วัทกุรายวิชา/เรียนซ ้าระดบัชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ปวช.1 - 2 ครูประจ าวิชา/นกัเรียน
20 พ.ย. 60 09.00  น. ส่งบันทกึผลการสอบแก้ตัว ม.3 , ม. 6,ปวช. 3 ครูประจ าวชิา

20 พ.ย.60- 2 ก.พ. 61 14.30-15.30 น. สอนเสริมนกัเรียน ม.3 ,ม.6 ครู /นกัเรียน ม.3,ม.6 ทุกคน
25 พ.ย.-26  พ.ย.60 การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมคร้ังท่ี 67 ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ

16 ธ.ค. 60 08.30-16.00 น. สอบ V-NET นกัเรียน ปวช.3 นกัเรียน ปวช.3 ทุกคน
4 - 6 ม.ค. 61 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ 67 ระดับภาคกลางและตะวนัออก

9-12 ม.ค. 61 08.30-16.00น. สอบกลางภาค ม.1,2,3,ม.4-6 ,ปวช.1-3 นกัเรียน/ครูผูส้อน
3 - 4 ก.พ.  61 08.30-16.00 น. สอบ O-NET นกัเรียน ม.3 นกัเรียน ม.3 และครูคุมสอบ
8 - 9  ก.พ. 61 นิทรรศการเปิดบา้นการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ

12 ก.พ.  -21 ก.พ. 61 08.30-16.00 น. สอนเสริมนกัเรียน ม.6  วิทยากร/นกัเรียน ม.6 ทุกคน
12-21 ก.พ. 61 ด าเนินการสอบรายวิชาท่ีสอบนอกตารางสอบ ครูผูส้อนประจ าวิชา 

19 ก.พ. 61 09..00 น. ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % งานวดัผล
20 ก.พ.61 9.00-10.00 น. นกัเรียนน าผูป้กครองยืน่ค  าร้องขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาค นกัเรียน/ผูป้กครอง/งานวดัผล

  พร้อมน าเอกสารประกอบท่ีฝ่ายวิชาการงานวดัผล
22 ก.พ. 61 09.00 น. ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบปลายภาค งานวดัผล

22,23,28 ก.พ.61 08.30-16.00น. สอบวดัผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 ระดบัชั้น ม.ปลาย และปวช. คณะกรรมการด าเนินการสอบ

26,27 ก.พ. 61 08.30-16.00 น. สอบวดัผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 ระดบัชั้น ม. ตน้ คณะกรรมการด าเนินการสอบ

2 มี.ค. 61

3-4 มี.ค. 61 08.30-16.00 น. สอบ O-NET นกัเรียน ม.6 นกัเรียน ม.6 และครูคุมสอบ
5 - 9 มี.ค. 61 08.30-15.00น. สอบปรับคะแนนนกัเรียนท่ีมีปัญหาผลการเรียน ม.3,ม.6,ปวช. 3 นกัเรียน/ ครูประจ าวิชา
18 มี.ค. 61 08.30-12.00 น. ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ม.3,6,ปวช. 3/ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน/ครูประจ าชั้น

ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ปวช.1-2, ม.4-5/ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน/ครูประจ าชั้น
18 มี.ค. 61 13.30-15.00 น. ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม.1  ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน/ครูประจ าชั้น

ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม. 2 ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน/ครูประจ าชั้น
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ตารางปฏิบัติงาน/กจิกรรมนักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ประจ าภาคเรียนที่ 2 / 2560

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

วนั เดือน ปี เวลา งาน/กิจกรรม ผู้ปฏิบัต/ิผู้รับผดิชอบ
19-23 มี.ค. 61 09.00-15.00 น. สอบแกต้วัระดบัชั้นม.3 , ม.6 , ปวช.3 ทุกรายวิชา คร้ังท่ี 1และคร้ังท่ี 2 นกัเรียน/ครูประจ าวิชา
19-30 มี.ค. 61 09.00-15.00 น. สอบแกต้วันกัเรียนทุกระดบัชั้น ม. 1,2,4,5 ปวช. 1,ปวช. 2 นกัเรียน/ครูประจ าวิชา

และนกัเรียนท่ีประสงคย์า้ยสถานศึกษา นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ถึง 1.00

25  มี.ค. 61 05.00-09.00 น. เดิน-ว่ืงสามชุกมินิฮาลฟ์มาราธอน คร้ังท่ี 2
25-28 มี.ค. 61 08.30-16.30 น. รับสมคัรนกัเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนกัเรียน

26 มี.ค. 61 10.00 น. ประกาศผลสอบแกต้วัชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 งานทะเบียน/ครูประจ าวิชา
25-28 มี.ค. 61 08.30-16.30 น. รับสมคัรนกัเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนกัเรียน
26-30 มี.ค. 61 08.30-15.00 น. นกัเรียนท่ีไม่จบการศึกษาลงทะเบียนเรียนซ ้า นกัเรียน/ครูประจ าวิชา

27 มี.ค. 61 11.00 น ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีไม่จบหลกัสูตร ม.3,ม.6,ปวช.3 งานทะเบียน
29 ม.ีค. 61 อนุมัติการจบหลักสูตรรุ่นที ่1 ปีการศึกษา 2560
30 มี.ค. 61 11.00 น. พิธีมอบประกาศนียบตัรนกัเรียนประจ า ปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน

เฉพาะนกัเรียนท่ีจบการศึกษาภายในวนัท่ี 27  มีนาคม 2561
1 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียน นกัเรียน

2-27 เม.ย.61 นกัเรียนท่ีไม่จบการศึกษาเรียนซ ้า นกัเรียน/ครูประจ าวิชา
2 พ.ค. 61 บนัทึกผลการเรียนซ ้า ชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 ท่ึฝ่านทะเบียน ครูประจ าวิชา
4 พ.ค. 61 ประกาศผลการเรียนซ ้า งานทะเบียน
7 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 นกัเรียน

ตารางปฏิบัติงาน/กจิกรรมอาจเปลี่ยแปลงได้ตามความเหมาะสม
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