ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนหอวัง (ฉบับนักเรียน)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เดือนพฤศจิกายน 2564
วัน/เดือน/ปี
1 พ.ย.64
จันทร์ 1 – ศุกร์ 12
พ.ย. 64
จันทร์ 1 – ศุกร์ 19
พ.ย. 64

กิจกรรม

- ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

รูปแบบกิจกรรม
สถานที่
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนหอวัง

ทางเว็บไซต์โรงเรียนหอวัง
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่
1/2564 สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6
(ครูผู้สอนนัดหมายสอบแก้ตัวกับ
นักเรียนโดยตรง)
- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวให้กับ
งานทะเบียนวัดผล วันศุกร์ที่ 19 พ.ย.64

เดือนธันวาคม 2564
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
จันทร์ 6-ศุกร์17
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่
ธ.ค.64
1/2564 สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6
(ครูผู้สอนนัดหมายสอบแก้ตัวกับ
นักเรียนโดยตรง)
- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวให้กับ
งานทะเบียนวัดผล วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.64
ศุกร์ 24 - พฤหัส 30 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
ธ.ค. 64
ม.ปลาย วันที่ 24 , 28 ,30 ธ.ค. 64
ม.ต้น วันที่ 27, 29 ธ.ค. 64
เดือนมกราคม 2565
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
อังคาร 4 – ศุกร์ 14 - นักเรียน ม.3 และ ม.6 ตรวจทาน
ม.ค. 65
ความถูกต้องของข้อมูลประวัตินักเรียน
เพื่อเตรียมเอกสารการจบการศึกษา
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่
1/2564 สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6
(ครูผู้สอนนัดหมายสอบแก้ตัวกับ
นักเรียนโดยตรง)
-ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวให้กับ
งานทะเบียนวัดผลวันศุกร์ที่ 14 ม.ค. 65
จันทร์ 17 – ศุกร์
ประกาศคะแนนวัดผลกลางภาคเรียนที่
28 ม.ค.65
2/2564 ทุกระดับชั้น

สถานที่

Online

ครูปัทมาสน์และคณะ

Online

ครูประจำวิชา

รูปแบบกิจกรรม
Online

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจำวิชา

Online/onsite

รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก
และคณะ

รูปแบบกิจกรรม
Onsite

ผู้รับผิดชอบ
- ครูปัทมาสน์และ
คณะ

Online

- ครูประจำวิชา

Onsite

- ครูประจำวิชา

Online/Onsite

- ครูปัทมาสน์และ
คณะ

ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับนักเรียน)
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เดือนกุมภาพันธ์ 2565
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
อาทิตย์ 13 ก.พ.65 ม.3 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
ศุกร์ 18 ก.พ. 65
- ครูประจำวิชาส่งบันทึกขออนุมัติผลการ
เรียน “มส” สำหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียน
ไม่ครบ 80% ทุกระดับชั้น
- ครูประจำวิชาส่งบันทึกขออนุมัติผลการ
เรียน “ร” (ภายในเวลา16.00 น.)
อังคาร 22 ก.พ. 65 ครูประจำวิชาส่งบันทึกอนุมัติยกเลิก
- จันทร์ 1 มี.ค. 65 รายชื่อนักเรียนที่เสนอขอผลการเรียน
“ร” ทุกระดับชั้น (ภายในเวลา 16.00 น.)
เสาร์ 26 - อาทิตย์ ม.6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
27 ก.พ. 65
จันทร์ 28 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ศุกร์ 4 มี.ค. 65
ม.ปลาย วันที่ 28 ก.พ. , 2 , 4 มี.ค. 65
ม.ต้น วันที่ 1 , 3 มี.ค. 65
เดือนมีนาคม 2565
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
เสาร์ 12 - อังคาร
ม.6 สอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565
15 มี.ค. 65
พุธ 16 มี.ค.65
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน
0, ร, มส และ มผ
พุธ 16 – จันทร์ 21 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
มี.ค.65
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
(ครูผู้สอนนัดหมายสอบแก้ตัวกับ
นักเรียนโดยตรง)
- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียน
ทุกระดับชั้นให้กับงานทะเบียนวัดผล
วันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 65
เสาร์ 19 - อาทิตย์ ม.6 สอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
20 มี.ค. 65
อังคาร 22 มี.ค. – สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
ศุกร์ 1 เม.ย. 65
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
(ครูผู้สอนนัดหมายกับนักเรียนสอบแก้
ตัวโดยตรง)
- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียน
ทุกระดับชั้นให้กับงานทะเบียนวัดผล
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย.65
พฤหัส 31 มี.ค. 65 นักเรียน ม.1-2 , ม.4-5 รับเอกสาร
แสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปพ.6)

สถานที่

รูปแบบกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
- ครูปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
- ครูประจำวิชา

Online/onsite

Online/onsite

- ครูปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
- ครูประจำวิชา
กลุ่มบริหารวิชาการ

Online/onsite

รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก
และคณะ

สถานที่

รูปแบบกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนหอวัง

Online/onsite

- ครูปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
- ครูประจำวิชา
- ครูปัทมาสน์ บุญทรง
และงานวัดผลระดับชั้น

Online/onsite

กลุ่มบริหารวิชาการ
Online/onsite

โรงเรียนหอวัง

onsite

- ครูประจำวิชา
- ครูปัทมาสน์ บุญทรง
และงานวัดผลระดับชั้น

- ครูที่ปรึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับนักเรียน)
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เดือนเมษายน 2565
วัน/เดือน/ปี
ศุกร์ 1 เม.ย. 65

จันทร์ 4 เม.ย. 65

เดือนพฤษภาคม 2565
วัน/เดือน/ปี
จันทร์ 16 พ.ค. 65

กิจกรรม
นักเรียน ม.6 รับเอกสารหลักฐาน
การจบการศึกษา
- ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
- ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
- ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปพ.6)
นักเรียน ม.3 รับเอกสารหลักฐาน
การจบการศึกษา
- ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
- ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
- ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปพ.6)

กิจกรรม

สถานที่
โรงเรียนหอวัง

รูปแบบกิจกรรม

โรงเรียนหอวัง

onsite

onsite

ผู้รับผิดชอบ
- ครูปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
- ครูที่ปรึกษา

- ครูปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
- ครูที่ปรึกษา

รูปแบบกิจกรรม
สถานที่
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
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ผู้รับผิดชอบ

1 3

