
วัน เดอืน ปี กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ
เปิดภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน
นักเรียนลงทะเบียนเรียนทุกระดับชั้น ครูทีป่รึกษา/นักเรียน
ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที ่1/2565 งานทะเบียนวัดผล

17-24 ตุลาคม 2565 ยื่นค าร้องและด าเนินการสอบแก้ตัวคร้ังที ่1  (ผลการเรียน1/2565) นักเรียน/ครูผู้สอน
25 ตุลาคม 2565 ครูส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังที ่1 (ผลการเรียน 1/2565)
26 ตุลาคม 2565 ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังที ่1  (ผลการเรียน1/2565) งานทะเบียนวัดผล

27-31 ตุลาคม 2565 ยื่นค าร้องและด าเนินการสอบแก้ตัวคร้ังที ่2  (ผลการเรียน1/2565) นักเรียน/ครูผู้สอน
1 พฤศจิกายน 2565 ครูส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังที ่2 (ผลการเรียน 1/2565) ครูประจ าวิชา
2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังที ่2  (ผลการเรียน1/2565) งานทะเบียนวัดผล
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา ภาคเรียนที ่2/2565 งานวัดผล
9 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา  ภาคเรียนที ่ 2/2565 ครู/นร/งานวัดผล

10 พ.ย.65 - 20 ก.พ.66 ด าเนินการเรียนซ้ ารายวิชา ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที ่2/2565 นักเรียน/ครูผู้สอน
21 พฤศจิกายน 2565 ส่ง ปถ.05  คร้ังที ่1  ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2565 ครูผู้สอน/งานวัดผล

5 ธันวาคม 2565 หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล โรงเรียน
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  วันชาติ  

12 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ โรงเรียน
13-16 ธันวาคม 2565 ส ารวจรายวิชาสอบประมวลความรู้คร้ังที ่1  ภาคเรียนที ่2/2565 ครูผู้สอน/งานวัดผล

ส่งต้นฉบับข้อสอบประมวลความรู้คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2/2565
อัดส าเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุซอง  ส่งซองข้อสอบประมวลความรู้
คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2565

26-30 ธันวาคม 2565 ด าเนินการสอบประมวลความรู้คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2/2565 ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายงานการส่งต้นฉบับ/ข้อสอบประมวลความรู้คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2/2565 งานวัดผล
รายงานการจัดสอบประมวลความรู้คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2/2565 งานวัดผล

9 มกราคม 2566 ครูผู้สอนส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบประมวลความรู้คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2/2566 ครูผู้สอน/งานวัดผล
16 มกราคม 2566 ส่ง ปถ.05  คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2565 ครูผู้สอน/งานวัดผล

30 ม.ค.-3 ก.พ. 2566 ส ารวจรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 งานวัดผล/ครูผู้สอน
6 กุมภาพันธ์ 2566 ครูส่งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 ครูผู้สอน
9 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 งานวัดผล

10-16 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนด าเนินการยื่นค าร้องขอเวลาเรียนเพิม่ กรณีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 นักเรียน/ครูผู้สอน
12 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 งานวัดผล/นักเรียน

13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ส ารวจรายวิชาสอบประมวลความรู้คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่2/2565 งานวัดผล/ครูผู้สอน
17 กุมภาพันธ์ 2566 ครูส่งรายชื่อนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบ ครูผู้สอน
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบ งานวัดผล

ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล  ฝ่ายวิชาการประจ าภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนขนุหาญวิทยาสรรค์  อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

17 ตุลาคม 2565

19-23 ธันวาคม 2565

3 มกราคม 2566

ครูผู้สอน/งานวัดผล



วัน เดอืน ปี กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ

ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล  ฝ่ายวิชาการประจ าภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนขนุหาญวิทยาสรรค์  อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งต้นฉบับข้อสอบประมวลความรู้คร้ังที ่2 ภาคเรียนที ่2/2565
อดัส าเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุซอง ส่งซองข้อสอบประมวลความรู้ คร้ังที่ 2 ภาคเรียนที2่/2565

22 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งผลการเรียนซ้ ารายวิชา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2565 ครูผู้สอน/งานวัดผล
25-26 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 งานวัดผล/นักเรียน

ด าเนินการสอบประมวลความรู้คร้ังที ่2 ภาคเรียนที ่2/2565
ครูผู้สอนขออนุญาตให้ผลการเรียน  "ร"  กรณีไม่ส่งงาน
ประกาศผลการเรียนซ้ ารายวิชา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผล
สรุปรายงานการส่งต้นฉบับ/ข้อสอบประมวลความรู้คร้ังที ่2 ภาคเรียนที ่2/2565 งานวัดผล

8 มีนาคม 2566 ส่งผลการเรียนและ ปถ.05 คร้ังที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3,6 ภาคเรียนที ่2/2565 ครูผู้สอน/งานวัดผล
9 มีนาคม 2566 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,ม. 6  และพิธีมอบประกาศนียบัตร ตามค าส่ัง

สรุปรายงานการส่ง  ปถ.05 ชั้น ม.3,6 คร้ังที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผล
ประกาศผลการเรียน ชั้น ม. 3,6 ภาคเรียนที ่2/2565 งานทะเบียนวัดผล

15 มีนาคม 2565 ส่งผลการเรียนและปถ.05 คร้ังที3่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1,2,4,5 ภาคเรียนที ่2/2565 ครูผู้สอน/งานวัดผล
14-23 มีนาคม 2566 ยื่นค าร้องและด าเนินการสอบแก้ตัว ชั้น ม.3,6 (ผลการเรียน2/2565) ครูผู้สอน/นักเรียน

20 มีนาคม 2566 ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1,2,4,5 ภาคเรียนที ่2/2565 งานทะเบียนวัดผล
21-29 มีนาคม 2566 ยื่นค าร้องและด าเนินการสอบแก้ตัว ชั้น ม. 1,2,4,5 ภาคเรียนที ่2/2565 ครูผู้สอน/นักเรียน

24 มีนาคม 2566 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว ชั้น ม.3,6 (ผลการเรียน2/2565) ครูผู้สอน/งานวัดผล
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ชั้น ม.3,6 (ผลการเรียน2/2565) งานวัดผล
นักเรียน ม.3,ม.6 ยืนยันความถูกต้องของผลการสอบแก้ตัว  (ผลการเรียน2/2565) นักเรียน

28 มีนาคม 2566 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3, ม.6  ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน
28-30 มีนาคม 2566 จัดท า ปพ.1  ปพ.2  ม.3, ม. 6  จบพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียนวัดผล

29 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ าภาคฤดูร้อน ชั้น ม.3,6 ประจ าปี
การศึกษา 2565  (จบไม่พร้อมรุ่น)

นักเรียน/ครูผู้สอน

30 ม.ีค. -30 เม.ย. 2566
ด าเนินการเรียนซ้ าภาคฤดูร้อน ชั้น ม.3,6 ประจ าปีการศึกษา 2565                 
      (จบไม่พร้อมรุ่น)

นักเรียน/ครูผู้สอน

30 มีนาคม 2566 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว ชั้น ม.1,2,4,5 (ผลการเรียน2/2565) ครูผู้สอน/งานวัดผล

31 มีนาคม 2566
นักเรียน ม.3,ม.6 รับ ปพ.1, ปพ.2 จบพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2565                  
 (ม.3 ช่วงเช้า 09.00น.-11.30น.) (ม.6 ช่วงบ่าย13.00น.-15.30น.)

งานทะเบียนวัดผล

31 มีนาคม 2566 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ชั้น ม. 1,2,4,5 (ผลการเรียน2/2565) งานวัดผล
1 เมษายน 2566 ส่ง GPA 6 เทอม งานทะเบียน

ครูส่งผลการเรียนซ้ าภาคฤดูร้อน นักเรียนม.3 ม. 6 ปีการศึกษา 2565 ครูผู้สอน/งานวัดผล

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนกรณีนักเรียนซ้ าชั้น  ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียนวัดผล

20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ครูผู้สอน/งานวัดผล

6 มีนาคม 2566

13 มีนาคม 2566

27 มีนาคม 2566

2 พฤษภาคม 2566

27 ก.พ.-3 ม.ีค. 2566 ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชการ
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ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล  ฝ่ายวิชาการประจ าภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนขนุหาญวิทยาสรรค์  อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

3 พฤษภาคม 2566
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบและกรอกผลการเรียนซ้ าภาคฤดูร้อน ม.3, ม.6                 
      ปีการศึกษา2565

งานทะเบียนวัดผล

8 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 จบรอบ2 งานทะเบียนวัดผล
9 พฤษภาคม 2566 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3, ม.6  ปีการศึกษา 2565  รอบ 2 งานทะเบียน


