
 

 
 
 
 

 

วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

12 – 13 ต.ค.58 ทุกระดับ 
- ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมโครงการสอนส่งกลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ 

15 ต.ค.58 ทุกระดับ เปิดภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริหารวิชาการ 

16 - 29 ต.ค.58 ทุกระดับ 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประจ าภาคเรียนที่ 1/2558 งานวัดและประเมินฯ 

หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

ส ารวจรายชื่อ/จ านวน/การมาเรียนของนักเรียน ส่งข้อมูลวันสุดท้าย 
ก่อนเวลา 09.00 น. 

15 ต.ค. – 25 พ.ย.58 ทุกระดับ 
สอนและเก็บคะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนการสอบ 
กลางภาค ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 

ครูประจ าวิชา 

16 – 18 ต.ค.58 ม.1 กิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่่ายพักแรมลูกเสือ 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

20 ต.ค.58 ทุกระดับ แจกใบแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ครูที่ปรึกษา 

25 – 27 ต.ค.58 
ม.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับม.1 

ม.3 กิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่่ายพักแรมลูกเสือ 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

30 ต.ค.58 ทุกระดับ 09.00 น. ส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ประจ าภาคเรียนที่ 1/2558 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

4 พ.ย.58 ทุกระดับ ประกาศผลการสอบแกต้ัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2558 งานวัดและประเมินฯ 

5 พ.ย.58 ทุกระดับ 
- ส่งแบบส ารวจรายวิชาที่สอบใน/นอกตารางสอบกลางภาค 
  และปลายภาคเรียน โดยก าหนดเวลา รูปแบบ และจ านวนข้อสอบ 
- รับสมุด ปพ.5 เพื่อมอบให้ครูประจ าวิชา 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วัดผลกลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

6 พ.ย.58 ทุกระดับ กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยสารเสพติด กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

9 พ.ย.58 
ทุกระดับ - แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 

งานวัดและประเมินฯ 
ม.3, ม.6 

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มจะไม่จบการศกึษาพร้อมรุ่น 
  ประจ าปีการศึกษา 2558 

9 - 13 พ.ย.58 ม.3, ม. 6 ตรวจทานข้อมูลส่วนบนของแบบประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.1) 
หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

10 พ.ย.58 ทุกระดับ 
รับรายชื่อนักเรียน ที่ต้องเรียนซ้ า และมอบหมายครูผู้สอนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนซ้ า 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 
หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

10 พ.ย.58 ทุกระดับ - ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
งานวัดและประเมินฯ 

10 พ.ย.58 -                     
8 ม.ค.59 

ทุกระดับ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนซ้ า ในกรณีนักเรียนไม่มาติดต่อ  
ให้ครูประจ าวิชาประสานกับครูที่ปรึกษาเพื่อแจ้งผู้ปกครองนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

13 พ.ย.58 ม.2 (EP) Day Trip 
โครงการ EP 
กรรมการตามค าสั่งฯ 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนโยธินบูรณะ   



ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  

 

กลุ่มบริหารวชิาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 2 

วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

16 พ.ย.58 ทุกระดับ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม รับกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มรวบรวมแบบทดสอบกลางภาคเรียน    
  ที่ 2/2558  และส่งให้งานวัดผลฯ พร้อมเฉลย 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 

16 พ.ย.58 ม.6 กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้   
  สังคมศึกษาฯ 
- ระดับม.6 

19 พ.ย.58 ทุกระดับ 
- ครูประจ าวิชาจัดซองแบบทดสอบกลางภาคเรยีนที่ 2/2558 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งคืนกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร ์
- ศิลปะ 

20 พ.ย.58 ทุกระดับ 

วันเกียรติยศลูกโยธิน กลุ่มบริหารวิชาการ 

- ครูประจ าวิชาจัดซองแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งคืนกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- คณิตศาสตร ์
- ภาษาไทย 

23 พ.ย.58 ทุกระดับ 
- ครูประจ าวิชาจัดซองแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งคืนกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- สุขศึกษาฯ 
- สังคมศึกษาฯ 

24 พ.ย.58 ทุกระดับ 

กิจกรรมตามรอยท้าวศรีจุฬาลักษณ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- ครูประจ าวิชาจัดซองแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งคืนกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 

25 พ.ย.58 ทุกระดับ กิจกรรมวันมหาธีรราช 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

26 พ.ย. – 3 ธ.ค.58 ทุกระดับ 
ด าเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 และส าหรับวิชาที่สอบนอก
ตารางให้ครูประจ าวิชาด าเนินการจัดสอบให้เสร็จสิ้นภายใน          
25 พ.ย.58 

กรรมการตามค าสั่งฯ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

4 - 15 ธ.ค.58 ทุกระดับ 
บันทึกคะแนนก่อนสอบกลางภาค และคะแนนการสอบกลางภาค 
ลงใน ปพ.5 และในคอมพิวเตอร์ 

วัดผลกลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

4 ธ.ค.58 
– 15 ม.ค.59 

ทุกระดับ 
สอนและเก็บคะแนนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังการสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2558 

ครูประจ าวิชา 

15 ธ.ค.58 ทุกระดับ 

- รวบรวม และตรวจการบันทึกสมุด ปพ.5 ที่ประกอบด้วย 
         - คะแนนก่อนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
         - คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- หัวหน้าและวัดผลกลุ่มสาระฯ ลงนามก ากับการตรวจ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วัดผลกลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

16 ธ.ค.58 ทุกระดับ ประมวลคะแนนการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 เวลา 15.00 น. งานวัดและประเมินฯ 

18 ธ.ค.58 ม.4 กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ภาษาไทย 
- ระดับม.4 

    



ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  

 

กลุ่มบริหารวชิาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 3 

    
วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

13 – 17 ธ.ค.58 ม.3 (EP) EMS camp 
โครงการ EP 
กรรมการตามค าสั่งฯ 

17 – 19 ธ.ค.58 ทุกระดับ ค่ายเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนานักเรียนแกนน า กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

18 ธ.ค.58 ม.1, ม.4 (EP) Day Trip 
โครงการ EP 
กรรมการตามค าสั่งฯ 

21 ธ.ค.58 ทุกระดับ 
รับเอกสารแจ้งผลคะแนนการสอบกลางภาคให้ครูที่ปรึกษาลงนาม  หัวหน้าระดับ 

ครูที่ปรึกษา ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 
23 ธ.ค.58 ม.1 – 3  - Performance day (SMP) โครงการ SMP 

23 ธ.ค.58 ทุกระดับ - Internationnal day 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

25 – 27 ธ.ค.58 ม.2 กิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่่ายพักแรมลูกเสือ 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

28 ธ.ค.58 ทุกระดับ 12.00 น. ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ครูประจ าวิชา 
30 ธ.ค.58 ทุกระดับ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 งานวัดและประเมินฯ 

5 ม.ค.59 ทุกระดับ 
นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่เกินร้อยละ 60  
ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบที่ครูผู้สอน (ดุลยพินิจของผู้สอน) 

ครูประจ าวิชา 

5 – 11 ม.ค.59 ทุกระดับ สอนเสริมให้แก่นักเรียนที่มีเวลาเรียนเกินกว่าร้อยละ 60 ครูประจ าวิชา 

6 ม.ค.59 ทุกระดับ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มรับกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มรวบรวมแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 
  พรอ้มกระดาษค าตอบส่งงานวัดผลและประเมินผล 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 

8 ม.ค.59 ทุกระดับ 12.00 น. รวบรวมผลการเรียนซ้ าส่งงานวัดผลและประเมินผล 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วัดผลกลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

11 ม.ค.59 ทุกระดับ ประกาศผลการเรียนซ้ า ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 งานวัดและประเมินฯ 

11 ม.ค.59 ทุกระดับ 
- ครูประจ าวิชาจัดซองแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งคืนกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- วิทยาศาสตร ์
- ศิลปะ 

12 ม.ค.59 
ทุกระดับ 12.00 น. ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไมม่ีสิทธิ์สอบปลายภาค ครูประจ าวิชา 
ทุกระดับ ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดและประเมินฯ 

12 ม.ค.59 ทุกระดับ 
- ครูประจ าวิชาจัดซองแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งคืนกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 

13 ม.ค.59 ทุกระดับ 
- ครูประจ าวิชาจัดซองแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งคืนกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- สุขศึกษาฯ 
- สังคมศึกษาฯ 
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กลุ่มบริหารวชิาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 4 

วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

14 ม.ค.59 ทุกระดับ 
- ครูประจ าวิชาจัดซองแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งคืนกุญแจตู้เก็บแบบทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- คณิตศาสตร ์
- ภาษาไทย 

18 - 25 ม.ค.59 ทุกระดับ 
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 ส าหรับวิชาที่สอบนอกตารางให้
ด าเนินการจัดสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ม.ค.59 

กรรมการตามค าสั่งฯ 

26 ม.ค. – 2 ก.พ.59 ทุกระดับ 

บันทึก/ปรับแก้คะแนนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังการสอบ 
กลางภาค  ตรวจค าตอบ และบันทึกผลการสอบปลายภาคเรียน      
ที่ 2/2558 ลงในคอมพิวเตอร์ Print out แบบประเมิน ปพ.2 – 3 
สรุปผล ลงนามส่งวัดผลกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

ครูประจ าวิชา 
วัดผลกลุ่มสาระฯ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

28 – 31 ม.ค.59 ม.5 (EP) EMS camp 
โครงการ EP 
กรรมการตามค าสั่งฯ 

3 ก.พ.59 ทุกระดับ 

ประมวลผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 เวลา 15.00 น. งานวัดและประเมินฯ 
รวบรวมแบบประเมิน ปพ.5 ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน  
ก่อนน าส่งงานวัดผลและประเมินผล เวลา 15.00 น.  
(ลงวันอนุมัติผลการเรียนวันที่ 8 ก.พ.59) 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วัดผลกลุ่มสาระฯ 

5 ก.พ.59 ทุกระดับ 
09.00 น. ตรวจทาน ต.2ก. ที่ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารสิรินธร และ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านจากเอกสาร  
Print out 

หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

1 – 5 ก.พ.59 ม.6 สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET กลุ่มบริหารวิชาการ 
6 – 7 ก.พ.59 ม.6 สอบ O-NET กรรมการตามค าสั่งฯ 

8 ก.พ.59 ทุกระดับ 

- 10.00 น. วัดผลกลุ่มสาระฯ รับรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน 
  ของกลุ่มสาระฯ เพื่อแจกครูผู้สอน 
- 10.00 น. หัวหน้าระดับ รับรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน 
  ของระดับเพื่อแจกครูที่ปรึกษา 
- 12.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ  
  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 
- 13.00 น. นักเรียนรับใบด าเนินการสอบซ่อมที่ครูที่ปรึกษา 
  ที่ห้องประจ าชั้นเรียน 

งานวัดและประเมินฯ 
วัดผลกลุ่มสาระฯ 
หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

9 ก.พ.59 ทุกระดับ 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 

ครูประจ าวิชา 

10 ก.พ.59 ทุกระดับ 

09.00 น. รับเอกสารแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 
ให้ครูที่ปรึกษาลงนาม 

หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ครูประจ าวิชา 

11 ก.พ.59 ทุกระดับ 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูประจ าวิชา 



ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  

 

กลุ่มบริหารวชิาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 5 

วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

12 ก.พ.59 ทุกระดับ 

นักเรียนรับผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 
08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประจ าชั้นเรียน 

ครูที่ปรึกษา 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

ครูประจ าวิชา 

15 ก.พ.59 ทุกระดับ - 10.00 น. ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

16 ก.พ.59 ทุกระดับ 
- 13.00 น. ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่     
  2/2558 

งานวัดและประเมินฯ 

16 – 17 ก.พ.59 ทุกระดับ ด าเนินการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 ครูประจ าวิชา 

18 ก.พ.59 ทุกระดับ 
- 10.00 น. ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 
- 13.00 น. ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประจ าภาคเรียนที่  
  2/2558 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

20 – 24 ก.พ.59  รับสมัครห้องเรียนพิเศษทุกโครงการ กรรมการตามค าสั่งฯ 

22 ก.พ.59 ม.3, ม.6 

- 10.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 
  กรณีพิเศษ 
- 10.00 น. วัดผลกลุ่มสาระฯ รับรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ ากรณีพิเศษ 
  ของกลุ่มสาระฯ เพื่อแจกครูผู้สอน 

งานวัดและประเมินฯ 
วัดผลกลุ่มสาระฯ 

23 ก.พ.59 ม.3, ม.6 
- 09.00 น. ลงทะเบียนและรับใบด าเนินการเรียนซ้ ากรณีพิเศษ 
ที่กลุ่มบริหารวิชาการ 

งานวัดและประเมินฯ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

23 – 29 ก.พ.59 ม.3, ม.6 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนการเรียนซ้ ากรณีพิเศษ ครูประจ าวิชา 
27 – 28 ก.พ.59 ม.3 สอบ O – NET  กรรมการตามค าสั่งฯ 

1 มี.ค.59 ม.3, ม.6 
13.00 น. ส่งผลการเรียนซ้ ากรณพีิเศษ (งานวัดผลกลุ่มสาระฯ ส่งผล  
ที่กลุ่มบริหารวิชาการ) 

ครูประจ าวิชา 

5 มี.ค.59  สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ กรรมการตามค าสั่งฯ 
18 มี.ค.58 ม.3, ม.6 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 

และหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ม.6) ประจ าปีการศึกษา 2558 
งานวัดและประเมินฯ 

21 มี.ค.59 ม.3, ม.6 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)   
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานวัดและประเมินฯ 

21 – 25 มี.ค.59 ม.3, ม.6 พิมพ์แบบประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน ปพ.1 งานวัดและประเมินฯ 

31 มี.ค.59 ม.3, ม.6 
อนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และการจบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ประจ าปีการศึกษา 2558 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในปีการศึกษา 2558 ไม่ถึง 1.00 ต้องเรียนซ้้าชั้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 


