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ตารางปฏิบัติงาน/กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประจาภาคเรียนที่ 2 / 2561
วัน เดือน ปี
28 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
1พ.ย.- 6พ.ย. 61

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เวลา
งาน/กิจกรรม
09.00 น.
ประกาศผลการจัดการเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้นนักเรี ยนพบครู ที่ปรึ กษา
08.00 น.
เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
08.30-15.30 น. ยืน่ คาร้อง/ขอสอบแก้ตวั ภาคเรี ยนที่ 1/2561/ ติดต่อขอเรี ยนซ้ า
สอบแก้ตวั ทุกรายวิชาทุกระดับชั้นที่ครู ประจาวิชา

1พ.ย.- 23พ.ย. 61 08.30-15.00 น. สอบแก้ตวั ทุกรายวิชาระดับชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3
1พ.ย.- 30พ.ย. 61 08.30-15.00 น. สอบแก้ตวั ทุกรายวิชา/เรี ยนซ้ าระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ปวช.1 - 2
10 พ.ย.-11 พ.ย.61
16 พ.ย.-18 พ.ย.61
19 พ.ย.60- 1 ก.พ. 61

14.30-15.30 น.

25 - 27 ธ.ค. 61
7-10 ม.ค. 62 08.30-16.00น.
26 ม.ค. 62 08.30-16.00 น.
2 - 3 ก.พ. 62 08.30-16.00 น.
11 ก.พ. - 22 ก.พ. 62

08.30-16.00 น.

11-22 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62 09..00 น.
21 ก.พ.62 9.00-10.00 น.
22 ก.พ. 62 09.00 น.
25,26 ก.พ. 62 08.30-16.00 น.

มหกรรมศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กิจกรรมค่ายลูกเสื อ ยุวกาชาด ผูบ้ าเญประโยชน์
สอนเสริ มนักเรี ยน ม.3 ,ม.6
มหกรรมศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 68 ระดับชาติ
สอบกลางภาค ม.1,2,3,ม.4-6 ,ปวช.1-3
สอบ V-NET นักเรี ยน ปวช.3
สอบ O-NET นักเรี ยน ม.3
สอนเสริ มนักเรี ยน ม.6
ดาเนิ นการสอบรายวิชาที่สอบนอกตารางสอบ
ประกาศรายชื่ อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80 %
นักเรี ยนนาผูป้ กครองยืน่ คาร้องขอมีสิทธิ์ สอบปลายภาค
พร้อมนาเอกสารประกอบที่งานวัดผล
ประกาศรายชื่ อนักเรี ยนที่ไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบปลายภาค
สอบวัดผลปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561 ระดับชั้น ม. ต้น

ผู้ปฏิบัต/ิ ผู้รับผิดชอบ
ครู ที่ปรึ กษา/นักเรี ยน
ครู ประจาวิชา/นักเรี ยน
งานทะเบียน-วัดผล
ครู ประจาวิชา/นักเรี ยน
ครู ประจาวิชา/นักเรี ยน
ครู /นักเรี ยน ม.3,ม.6 ทุกคน
ครู /นักเรี ยนทุกคน
ครู /นักเรี ยน ม.3,ม.6 ทุกคน
นักเรี ยน/ครู ผสู ้ อน
นักเรี ยน ปวช.3 ทุกคน
นักเรี ยน ม.3 และครู คุมสอบ
วิทยากร/นักเรี ยน ม.6 ทุกคน
ครู ผสู ้ อนประจาวิชา
งานวัดผล
นักเรี ยน/ผูป้ กครอง/งานวัดผล

งานวัดผล
คณะกรรมการดาเนินการสอบ

1 มี.ค. 62
27,28,ก.พ,4มี.ค.62 08.30-16.00น. สอบวัดผลปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561 ระดับชั้น ม.ปลาย และปวช.

คณะกรรมการดาเนินการสอบ

2-3 มี.ค. 62 08.30-16.00 น. สอบ O-NET นักเรี ยน ม.6
นักเรี ยน ม.6 และครู คุมสอบ
5 - 8 มี.ค. 62 08.30-15.00น. สอบปรับคะแนนนักเรี ยนที่มีปัญหาผลการเรี ยน ม.3,ม.6,ปวช. 3 นักเรี ยน/ ครู ประจาวิชา
17 มี.ค. 62 08.30-12.00 น. ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ม.3,6,ปวช. 3/ประชุมผูป้ กครอง นักเรี ยน/ครู ประจาชั้น
ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ปวช.1-2, ม.4-5/ประชุมผูป้ กครอง นักเรี ยน/ครู ประจาชั้น
17 มี.ค. 62 13.30-15.00 น. ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม.1 ประชุมผูป้ กครอง
นักเรี ยน/ครู ประจาชั้น
ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม. 2 ประชุมผูป้ กครอง
นักเรี ยน/ครู ประจาชั้น
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ตารางปฏิบัติงาน/กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประจาภาคเรียนที่ 2 / 2560
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งาน/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
เวลา
18-22 มี.ค. 62 09.00-15.00 น. สอบแก้ตวั ระดับชั้นม.3 , ม.6 , ปวช.3 ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2
18-29 มี.ค. 62 09.00-15.00 น. สอบแก้ตวั นักเรี ยนทุกระดับชั้น ม. 1,2,4,5 ปวช. 1,ปวช. 2

ผู้ปฏิบัต/ิ ผู้รับผิดชอบ
นักเรี ยน/ครู ประจาวิชา
นักเรี ยน/ครู ประจาวิชา

และนักเรี ยนที่ประสงค์ยา้ ยสถานศึกษา นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนไม่ถึง 1.00

24 มี.ค. 62 05.00-09.00 น. เดินวิ่งการกุศลสามชุกมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3
25 มี.ค. 62 08.30-16.30 น. รับสมัครนักเรี ยนใหม่ ปี การศึกษา 2562
26 มี.ค. 62 10.00 น.
ประกาศผลสอบแก้ตวั ชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3
27-29 มี.ค. 62 08.30-15.00 น.
27 มี.ค. 61 11.00 น
28 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62 11.00 น.
1 เม.ย. 62
1-30 เม.ย.62
4 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62

นักเรี ยนที่ไม่จบการศึกษาลงทะเบียนเรี ยนซ้ า
ประกาศรายชื่ อนักเรี ยนที่ไม่จบหลักสู ตร ม.3,ม.6,ปวช.3
อนุมัติการจบหลักสู ตรรุ่นที่ 1 ปี การศึกษา 2561
พิธีมอบประกาศนี ยบัตรนักเรี ยนประจา ปี การศึกษา 2561
เฉพาะนักเรี ยนที่จบการศึกษาภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562
ปิ ดภาคเรียน
นักเรี ยนที่ไม่จบการศึกษาเรี ยนซ้ า
ประกาศผลการเรี ยนซ้ า
เปิ ดภาคเรี ยนปี การศึกษา 2562

ตารางปฏิบัติงาน/กิจกรรมอาจเปลี่ยแปลงได้ ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการรับนักเรี ยน
งานทะเบียน/ครู ประจาวิชา
นักเรี ยน/ครู ประจาวิชา
งานทะเบียน
งานทะเบียน

นักเรี ยน
นักเรี ยน/ครู ประจาวิชา
งานทะเบียน
นักเรี ยน

กด

