สําหรับนักเรียนชั้นม. ๓ และม.๖

ปฏิทินปฏิบตั ิงานหลังสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบางขันวิทยา
เฉพาะนักเรียนชั้นม. ๓ และชั้นม. ๖ (วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
วัน เดือน ป
๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๔
๒๗ และ ๒๙ มี.ค. ๖๔

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
นักเรียนชั้นม. ๓ ม.๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

เวลา
เวลาราชการ

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ระดับชั้น ม.๖ ณ ร.ร.สตรีทุงสง

เวลาราชการ

๓๐ มี.ค. ๖๔

ประชุมผูปกครองพรอมนักเรียน ชั้นม. ๓ และม.๖ / ประกาศ
๐๙.๐๐น.
ผลการเรียนนักเรียน (ภาคเชา)
ประชุมผูปกครองพรอมนักเรียนที่ เรียนซ้ํารายวิชาภาคเรียนที่
๑๓.๐๐ น.
๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ยังไมผาน จํานวน ๔๒ คน (ภาคบาย)
ลงทะเบียนสอบแกตัวนักเรียนชั้นม. ๓ และม.๖ ครั้งที่ ๑
เวลาราชการ

๓๐ มี.ค. ๖๔
๓๐ มี.ค. ๖๔- ๑ เม.ย. ๖๔
๒ เม.ย. ๖๔
๓-๔ เม.ย. ๖๔
๕ เม.ย. ๖๔
๕-๘ เม.ย. ๖๔
๙ เม.ย. ๖๔

๑๖ เม.ย. ๖๔

๑๙ เม.ย. ๖๔
๒๓ เม.ย. ๖๔
๒๔-๒๘ เม.ย. ๖๔
๓๐ เม.ย. ๖๔
๒ พ.ค. ๖๔
๕ พ.ค. ๖๔
๖ พ.ค. ๖๔
๘ พ.ค. ๖๔

ดําเนินการสอบแกตัวนักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม.๖ ครั้งที่ ๑
นักเรียนชั้นม. ๓ ม.๖ ครั้งที่ ๑ สงผลสอบแกตัว ที่สํานักงาน
วิชาการ
นักเรียนชั้นม. ๖ สอบวิชาสามัญ
ประชุมผูปกครองนักเรียนชั้นม. ๓ และชั้นม. ๖ ที่สอบแกตัว
ครั้งที่ ๑ ไมผาน พรอมลงทะเบียนสอบแกตัว
ลงทะเบียนสอบแกตัว และดําเนินการสอบแกตัว ครั้งที่ ๒
นักเรียนชั้นม. ๓ และชั้นม. ๖
-อนุมัติการจบหลักสูตรนักเรียนชั้นม. ๓ และม.๖ ครั้งที่ ๑
-นักเรียนและครูผูสอนสงผลสอบแกตัว ครั้งที่ ๒ นักเรียนชั้น
ม. ๓ ม.๖ ที่สํานักงานวิชาการ
นักเรียนขั้นม. ๓ และม. ๖ รับเอกสารการจบการศึกษา
(เฉพาะคนที่จบรอบแรก และคนที่สงผลสอบแกตัวกอนวันที่ ๘
เม.ย. ๖๔)

เวลาราชการ
เวลาราชการ
เวลาราชการ
๐๙.๐๐ น.
เวลาราชการ

หอประชุม
หองโสตฯ
หองครูที่
ปรึกษา
หองครูผูสอน
หอง ๓๑๑
ตามที่สมัคร
หองโสตฯ
หอง ๓๑๑
หอง ๓๑๑

เวลาราชการ

๐๙.๐๐ น.

ประชุมผูป กครองนักเรียนชั้นม. ๓ และชั้นม. ๖ ลงทะเบียนเรียนซ้ํา ๐๙.๐๐ น.

สงผลการเรียนซ้ํารายวิชา นักเรียนชั้นม. ๓ และม.๖
รับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๑ และม. ๔
สรุปผลนักเรียนติด ๐ , ร , มส. , มผ
สอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๔
-ประชุมผูปกครองเรียนซ้ํารายวิชา และลงทะเบียนเรียนซ้ํา
รายวิชาทุกระดับชั้น
รายงานตัวนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๔
มอบตัวนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๑

สถานที่
หองสอบ
ร.ร.สตรีทุงสง

หนาหองโสตฯ
โดยครูที่ปรึกษา

เวลาราชการ
เวลาราชการ

หองโสตฯ
หอง ๓๑๑
หองโสตฯ

๐๙.๐๐ น.

อาคารเรียน ๓

๐๙.๐๐ น.

หองโสตฯ

๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.

หนาหองโสตฯ
อาคารเรียน ๓

๙ พ.ค. ๖๔
๑๒ พ.ค. ๖๔
๑๔ พ.ค. ๖๔
๑๗ พ.ค. ๖๔

มอบตัวนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๔
๐๙.๐๐ น.
อาคารเรียน ๓
นักเรียนสงผลเรียนซ้ํารายวิชา
เวลาราชการ หอง ๓๑๑
ประกาศผลการเรียนซ้ําชั้น
เปดภาคเรียนที่ ๑/๖๔
* หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔

