
ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล ส าหรับนักเรียน 
 11   มีนาคม 2563       ประกาศผล Online ในระบบ SGS 

12      มีนาคม 2563   รับ  ปพ.6 ที่ครูที่ปรึกษา  เวลา 8.30 น. 
พร้อมลงทะเบียนแก้ตวั 

12-18     มีนาคม 2563   แก้ตัวคร้ังที่ 1 
19      มีนาคม 2563  ประกาศผลแก้ตวัคร้ังที่ 1  

พร้อมลงทะเบียนแก้ตวัคร้ังที่ 2 
19-25  มีนาคม 2563   แก้ตัวคร้ังที่ 2 
26      มีนาคม 2563  ประกาศผลแก้ตวัคร้ังที่ 2 
 
2     เมษายน 2563   นักเรียน ม.3 ม.6 รับ ปพ.1 ปพ.2 เวลา 9.00 น. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอบแกต้ัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 

สอบแก้ตัวระหว่างวันที ่ 12-18 มีนาคม 2563 
 

ขั้นตอนในการลงทะเบียนสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 (วันท่ี 12 มีนาคม 2563) 
1. ให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ติด “0, ร, มส, มผ” ลงช่ือเพื่อแก้ตัวในใบค า

ร้องขอสอบแก้ตัว  น าส่ง ใบค าร้องขอสอบแก้ตัว ให้คุณครูประจ าช้ัน ภายในวันท่ี 12 มีนาคม 2563 
2. พร้อมให้นักเรียนเขียนรายละเอียด (รหัสวิชา,ช่ือวิชา,หน่วยการเรียน,รหัสประจ าตัวนักเรียน,ช่ือ-

สกุล,ช้ัน,เลขท่ี) ในแบบบันทึกการสอบแก้ตัวทุกรายวิชาที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส ,มผ 
3. ให้นักเรียนน าแบบบันทึกการสอบแก้ตัวทุกรายวิชาท่ีมีผลการเรียน 0 , ร , มส ,มผ ยื่นต่อคุณครู

ประจ าวิชาตามวันและเวลาในตารางสอบแก้ตัว นักเรียน เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวกับครูประจ าวิชา 
หรือถ้านักเรียนมาติดต่อก่อนครูสามารถจัดสอบหรือสอนซ่อมให้กับนักเรียนก่อนหรือช่วงตามเวลาสะดวกของ
คุณคร ู

4. ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา สอบแก้ตัวรายวิชา หมายเหตุ 
12 มีนาคม 2563 08.30-12.00 วิทยาศาสตร์ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ว 

13.00-16.00 ภาษาไทย รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ท 
13 มีนาคม 2563 08.30-12.00 คณิตศาสตร์ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ค 

13.00-16.00 สังคมศึกษาฯ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ส 
16 มีนาคม 2563 08.30-12.00 ภาษาอังกฤษต่างประเทศ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย อ 

13.00-16.00 สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย พ 
17 มีนาคม 2563 08.30-12.00 ศิลปะ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ศ 

13.00-16.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ง 
18 มีนาคม 2563 08.30-12.00 กิจกรรม / IS รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ก, I 

13.00-16.00  ** คุณครูประจ ำวิชำสำมำรถ นัดสอบหรือนัดส่งงำนตำม
ช่วงเวลำนี้หรือเวลำอื่นได้ตำมควำมเหมำะสม ** 

 



ตารางสอบแกต้ัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 

สอบแก้ตัวระหว่างวันที ่ 19 - 25 มีนาคม 2563 
 

ขั้นตอนในการลงทะเบียนสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 (วันท่ี 19 มีนาคม 2563) 
1.ให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ติด “0, ร, มส, มผ” ลงช่ือเพื่อแก้ตัวในใบค า

ร้องขอสอบแก้ตัว  น าส่ง ใบค าร้องขอสอบแก้ตัว ใหก้ับฝ่ายวัดผล ภายในวันท่ี 19 มีนาคม 2563 
2.พร้อมให้นักเรียนเขียนรายละเอียด (รหัสวิชา,ช่ือวิชา,หน่วยการเรียน,รหัสประจ าตัวนักเรียน,ช่ือ-

สกุล,ช้ัน,เลขท่ี) ในแบบบันทึกการสอบแก้ตัวทุกรายวิชาที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ 
3. ให้นักเรียนน าแบบบันทึกการสอบแก้ตัวทุกรายวิชาท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ยื่นต่อคุณครู

ประจ าวิชาตามวันและเวลาในตารางสอบแก้ตัว นักเรียน เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวกับครูประจ าวิชา 
หรือถ้านักเรียนมาติดต่อก่อนครูสามารถจัดสอบหรือสอนซ่อมให้กับนักเรียนก่อนหรือช่วงตามเวลาสะดวกของ
คุณคร ู

4. ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 วันท่ี 26 มีนาคม 2563 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา สอบแก้ตัวรายวิชา หมายเหตุ 
19 มีนาคม 2563 08.30-12.00 วิทยาศาสตร์ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ว 

13.00-16.00 ภาษาไทย รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ท 
20 มีนาคม 2563 08.30-12.00 คณิตศาสตร์ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ค 

13.00-16.00 สังคมศึกษาฯ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ส 
23 มีนาคม 2563 08.30-12.00 ภาษาอังกฤษต่างประเทศ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย อ 

13.00-16.00 สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย พ 
24 มีนาคม 2563 08.30-12.00 ศิลปะ รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ศ 

13.00-16.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ง 
25 มีนาคม 2563 08.30-12.00 กิจกรรม / IS รหัสวิชาที่ข้ึนต้นด้วย ก, I 

13.00-16.00  ** คุณครูประจ ำวิชำสำมำรถ นัดสอบหรือนัดส่งงำนตำม
ช่วงเวลำนี้ได้ ** 

 
 
 
 



ตารางการเรยีนซ้ า ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา2562 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 

สอบแก้ตัวระหว่างวันที ่ 26 มีนาคม 2563 - 23 เมษายน 2563 
 

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนซ้ า (วันท่ี 26 มีนาคม 2563) 
1.ให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ติด “0 , ร , มส, มผ” ลงช่ือเพื่อแก้ตัวในใบค า

ร้องขอเรียนซ้ า  น าส่ง ใบค าร้องขอเรียนซ้ า  ใหก้ับฝ่ายวัดผล ภายในวันท่ี 26 มีนาคม 2563 
2.พร้อมให้นักเรียนเขียนรายละเอียด (รหัสวิชา,ช่ือวิชา,หน่วยการเรียน,รหัสประจ าตัวนักเรียน,ช่ือ-

สกุล,ช้ัน,เลขท่ี) ในแบบบันทึกขอเรียนซ้ า  ทุกรายวิชาที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส, มผ 
3. ให้นักเรียนน าแบบบันทึกขอเรียนซ้ า  ทุกรายวิชายื่นต่อคุณครูประจ าวิชา นักเรียน เรียนซ้ าและ

สอบแก้ตัวกับครูประจ าวิชา หรือถ้านักเรียนมาติดต่อก่อนครูสามารถจัดสอบหรือสอนซ่อมให้กับนักเรียนก่อน
หรือช่วงตามเวลาสะดวกของคุณครู 

4. ประกาศผลการเรียนซ้ า วันท่ี 24 เมษายน 2563 
 


