
 
 

   ประกาศโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
   เรื่อง  ก าหนดการหลังสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2562 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานหลังการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้อง  งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ   จึงขอแจ้งก าหนดการหลังสอบปลายภาค  ภาค
เรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  เพ่ือให้คณะครู-อาจารย์น าไปปฏิบัติ  ดังนี้ 

 
 

วัน  เดือน  ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
วันที่  22-26 ก.พ.63 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 
วันที่  25 ก.พ.63 ปรับคะแนน ชั้น ม.1,2,3,4,5.6 ครูประจ าวิชา 
วันที่ 29ก.พ.-1ม.ีค.63 สอบ  O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ณ โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” วัดผลฯ 
วันที่  2-3 มี.ค.63 ส่งปพ.5  พร้อมสรุปผล ครูประจ าวิชา 
วันที ่ 4-6  มี.ค.63 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ณ วัดหนองจระเข้ พัฒนาผู้เรียน 
วันที่  7 มี.ค.63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 
วันที่  9 มี.ค.63 - ประกาศผลสอบและรับใบแจ้งระดับผลการเรียน 

- ลงทะเบียนแก้“0,ร,มส,มผ”ครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6 
- ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาและเรียนซ้ ารายวิชา 
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ทะเบียน 
วัดผลฯ 
วัดผลฯ 
บริหารทั่วไป 

วันที่  10 มี.ค.63 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริหารทั่วไป 
วันที ่10-12  ม.ีค.63 สอบแก้ตัว “0,ร,มส,มผ” ครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6 ครูประจ าวิชา 
วันที่  11 มี.ค.63 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 
วันที่  13 มี.ค.63 ส่งผลการสอบแก้ตัว“0,ร,มส,มผ”ครั้งที่1 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6 ครูประจ าวิชา 
วันที่  14 มี.ค.63 - รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โครงการห้องเรียนพิเศษ 

- รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทโควตา 
ห้องเรียนพิเศษ 
ทะเบียน/วัดผล 

วันที่  16 มี.ค.63 - ประกาศผลการสอบแก้ตัว“0,ร,มส,มผ”ครั้งที1่ชั้น ม.1,2,3,4,5,6  
- ลงทะเบียนแก้ “0,ร,มส,มผ” ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6     

วัดผลฯ 
วัดผลฯ 

วันที่ 17-19 มี.ค.63 สอบแก้ตัว “0,ร,มส,มผ” ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6  ครูประจ าวิชา 
วันที่  20 มี.ค.63 ส่งผลการสอบแก้ตัว “0,ร,มส,มผ” ชั้น ม.1,2,3,4,5,6 ครูประจ าวิชา 
วันที่ 21-25 มี.ค.63 รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2563 ทะเบียน 
วันที่  23 มี.ค.63 - ประกาศผลการสอบแก้ตัว“0,ร,มส,มผ”ครั้งที2่ ชั้น ม.1,2,3,4,5,6  

- ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาและเรียนซ้ ารายวิชา 
วัดผลฯ 
วัดผลฯ 

วันที ่ 26 มี.ค.63 - ประกาศผลการสอบ O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
- ส่งผลการเรียนซ้ ารายวิชา  

สทศ. 
วัดผลฯ 

วันที ่ 27 มี.ค.63 ประกาศผลการสอบ O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สทศ. 



วัน  เดือน  ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ 28 มี.ค.63 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทะเบียน 
วันที ่ 29 มี.ค.63 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ทะเบียน 
วันที่  31 มี.ค.63 ประกาศผลการเรียนซ้ ารายวิชา วัดผลฯ 
วันที่  1 เม.ย.63 ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4  ปีการศึกษา 2563 ทะเบียน 
วันที่  2 เม.ย.63 รายงานตัว/มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4  ปีการศึกษา 2563 ทะเบียน 
วันที่  3 เม.ย.63 รับเอกสาร ปพ.1 ประกาศนียบัตรจบหลักสูตรชั้น ม.3, ม.6 ทะเบียน 
วันที่  9 เม.ย.63 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายบริหาร 
วันที่  10 เม.ย.63 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายบริหาร 
วันที่  10 พ.ค.63 
 

- เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (ครู) 
- ประชุมครู 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร 

วันท่ี  11-13 พ.ค.63 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 
วันที่  11 พ.ค.63 - ปฐมนิเทศและเข้าค่ายยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 บริหารทั่วไป 
วันที่  12 พ.ค.63 - ค่ายธรรมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

- ปฐมนิเทศและเข้าค่ายยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
สังคมศึกษาฯ 
บริหารทั่วไป 

วันที่  13 พ.ค.63 ค่ายธรรมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สังคมศึกษาฯ 
วันที่  14 พ.ค.63 เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (นักเรียน) ฝ่ายบริหาร 

 
 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 

 
                                                                   (นายสันติ  มุกดาสนิท) 

                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 


