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ปฏิทินงานกลุ่มบริหารวิชาการ  ภาคเรียนที่ 1/2561 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
3 พ.ค. 61 ลงเวลาทำการ/ประชุมครู ฝ่ายบริหาร-ฝา่ยวชิาการ-ครูผูส้อน 
4 พ.ค. 61 นักเรียน ม.2,3,5,6 รับตารางเรียนพบครูทีป่รึกษา ครูที่ปรึกษา-วิชาการ-การเงิน -ฝ่ายบรหิาร 

7 พ.ค. 61 เร่ิมเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (เร่ิมนับเวลาเรียน 7 พ.ค. 61) ครูผู้สอน-นักเรียน 
4-10 พ.ค. 61 แจ้งผู้ปกครองนักเรยีน,นักเรยีนม.3,ม.6/2559 ดำเนินการสอบแกต้วั กรณีพิเศษ  ครูผู้สอน-นักเรียน-วิชาการ 
3-15 พ.ค.61 ระยะเวลาดำเนินการสอบแก้ตัว ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2559 เป็นกรณี

พิเศษ 
ครูผู้สอน-นักเรียน-วิชาการ 

15-18 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยังไม่ผา่น ระดับ  ม.2,ม.3,ม.5, ม.6   
ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครอง และนักเรียนลงทะเบียนเรียนซำ้ 

วิชาการ 

28 –31 พ.ค. 61 ระดับชัน้ ม.2,ม.3,ม.5,ม.6  ลงทะเบียนเรียนซำ้ในรายวิชาที่ไมผ่่าน  ครูผู้สอน-นักเรียน-วิชาการ 
1 มิ.ย.–28 ก.ย.61 ระยะเวลาดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชาทีไ่ม่ผา่น  ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6   ครูผู้สอน-นักเรียน 

30 พ.ค. 61 ส่ง ปพ. 5   (ทุกรายวชิา) ภาคเรียนที่ 1/2561  คร้ังที่ 1 วิชาการ-หน.กลุ่มสาระฯ-ครผูู้สอน 
22  มิ.ย. 61 ส่งข้อมูลตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 หน.กลุ่มสาระฯ-วชิาการ 

18-29 มิ.ย. 61 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 
(ต้นฉบบัแบบทดสอบต้องใช้กระดาษขนาด A4) 

ครู-หน.กลุ่มสาระฯ-วิชาการ -   
ผลิตเอกสาร 

25 มิ.ย.-13 ก.ค. 
61 

ส่งแบบทดสอบกลางภาคที่เย็บและจัดห้องเรียบร้อยแล้ว  วิชาการ-ครูผู้สอน 

16-20 ก.ค 61 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561  
7 ส.ค. 61 -ส่ง ปพ.5  (ทุกรายวชิา) ภาคเรียนที่ 1/2561  คร้ังที่ 2 

- ส่ง กพ. 5 (ทุกกิจกรรม) ภาคเรียนที่ 1/2561  คร้ังที่ 1  
วิชาการ-หนกลุ่มสาระฯ-ครผูู้สอน 

27 ส.ค. 61 ส่งข้อมูลตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 หน.กลุ่มสาระฯ-วชิาการ 
27-31 ส.ค. 61 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 

(ต้นฉบบัแบบทดสอบต้องใช้กระดาษขนาด A4) 
ครู-หน.กลุ่มสาระฯ- วิชาการ -      
ผลิตเอกสาร 

27 ส.ค.-21 ก.ย. 
61 

ส่งแบบทดสอบปลายภาคที่เยบ็และจัดห้องเรียบร้อยแล้ว  วิชาการ-ครูผู้สอน 

11 ก.ย. 61 -  ส่ง ปพ. 5  (ทุกรายวชิา) ภาคเรียนที่ 1/2561 คร้ังที่ 3 
- ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% (มส) 

ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-วิชาการ 

14 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสทิธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-วิชาการ 
17-21 ก.ย. 61 นักเรียน ท่ีไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2561 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-วิชาการ 

24-28 ก.ย. 61 สอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561  

24-28 ก.ย. 61 ส่งผลการเรียนกิจกรรมทุกกิจกรรม วิชาการ-กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน-ครูผู้สอน 

24-28 ก.ย. 61 ส่งผลการเรียนซ้ำในภาคเรียนที ่1/2561 ครูผู้สอน-หน.กลุ่มสาระฯ-วิชาการ 
1-10 ต.ค. 61 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561  

 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินงานกลุ่มบริหารวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2/2561 
วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
11 ต.ค. 61 ลงเวลาทำการ/ ประชุมครู /ครูประจำรายวิชาส่งผลการเรียนทุกรายวิชา  

11-12 ต.ค. 61 ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/25601  ระดับชั้น ม.1,2,3,4,5,6 (บันทึกผลการเรียนลงใน
ระบบโปรแกรม/ตรวจทาน) 

ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-
วิชาการ 

12 ต.ค. 61 -นักเรียนทุกระดับรับตารางเรียน ภาคเรยีนที่ 2/2561  วิชาการ-ครูที่ปรึกษา 
17 ต.ค. 61 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนท่ี 1/61 นักเรียนระดับ ม.1,2,3,4,5,6 รับ ปพ.6 (แบบรายงานผล

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล) 
(ประกาศผลการเรยีนทางเว็บไซดแ์ละแจ้งผลการเรียนถึงผู้ปกครองทางไปรษณีย์) 

วิชาการ-ครูที่ปรึกษา 

16 ต.ค. 61 เริ่มเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561 (เริ่มนับเวลาเรยีน 12 ต.ค. 61)  ครูผูส้อน-นักเรียน-วิชาการ 
29-31 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีผลการเรียนยังไม่ผ่าน ระดับ  ม.2,ม.3,ม.5,  ม.6   ออกหนังสือ

แจง้ผู้ปกครอง  
วิชาการ 

1-9 พ.ย. 61 ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6  ลงทะเบียนเรยีนซ้ำในรายวิชาที่ไม่ผา่น ครูผูส้อน-นักเรียน-วิชาการ 
16 พ.ย 61-22 ก.พ 

62 
ระยะเวลาดำเนินการเรยีนซ้ำ ครูผูส้อน-นักเรียน 

16 ต.ค-30 พ.ย.61 ระยะเวลาดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ครูผูส้อน-นักเรียน 
6 พ.ย. 61 ส่ง ปพ.5 (ทุกรายวิชา ) ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งท่ี 1 ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-

วิชาการ 
20 พ.ย. 61 ส่งข้อมูลตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรยีนที่ 2/2561 หน.กลุ่มสาระฯ-วิชาการ 

20-14 พ.ย. 61 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2561 (ใช้กระดาษขนาด A4 ) ครูผูส้อน-นักเรียน 
20 พ.ย.-21ธ.ค.61 ส่งแบบทดสอบกลางภาคที่เยบ็และจัดห้องเรยีบร้อยแล้ว  วิชาการ-ครูผูส้อน 

4 ธ.ค. 61 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-
วิชาการ 

6-7 ธ.ค. 61 ประกาศผลการสอบแกต้ัว ครั้งท่ี 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  
11 ธ.ค.61 – 22 

ก.พ.62 
ระยะเวลาดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ประจำภาคเรียนท่ี 2/2561 ครู-หน.กลุ่มสาระฯ -ฝา่ย

ผลิตฯ 
24-28 ธ.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561  

10 ม.ค. 62 - ส่ง ปพ.5 (ทุกรายวิชา ) ภาคเรียนท่ี 2/2561 ครั้งท่ี 2 
- ส่ง กพ. 5 (ทุกกิจกรรม) ภาคเรียนท่ี 2/2561  ครั้งท่ี 1 

ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-
วิชาการ 

30 ม.ค. 62 ส่งข้อมูลตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2561 หน.กลุ่มสาระ-วิชาการ 
26 ก.พ. 62 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-

วิชาการ 
28 ก.พ. 62 ประกาศผลการสอบแกต้ัว ครั้งท่ี 2/2561 วิชาการ 

30 ม.ค.-8 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (ใช้กระดาษขนาด A4) ครู-หน.กลุ่มสาระฯ -ฝา่ย
ผลิตฯ 

30 ม.ค.-20 ก.พ.62 ส่งแบบทดสอบกลางภาคที่เยบ็และจัดห้องเรยีบร้อยแล้ว  วิชาการ-ครูผูส้อน 
11 ก.พ. 62 ส่ง ปพ.5  (ทุกรายวิชา) ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งท่ี 3  - ส่งรายชื่อนักเรียน ท่ีมีเวลาเรียนไม่

ครบ 80% (มส) 
ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-
วิชาการ 

ม.ค.- ก.พ. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีผลการเรยีนไมผ่่านทุกระดับช้ัน  วิชาการ– ครูที่ปรึกษา-
ครูผูส้อน 

15 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 2/2561 วิชาการ 
วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

18-20 ก.พ. 62 นักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561    ยื่นคำร้องขอมีสิทธ์ิสอบ นักเรียน-ครผูู้สอน-วิชาการ 
25-28 ก.พ. 62 ส่งผลการเรียนกิจกรรมทุกกิจกรรม ครูผูส้อน-ฝ่ายกิจกรรม 

26 ก.พ. 62 ส่งผลการเรียนซ้ำในภาคเรยีนที่ 2/2561 ครูผูส้อน-กลุ่มสาระฯ-
วิชาการ 

21-27 ก.พ. 62 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561  
28 ก.พ.-4 มี.ค.62 ระดับ ม.1,2,3,4,5,.6 ส่งผลการเรยีน ภาคเรยีนที่ 2/2561 (บันทึกผลการเรียนลงในระบบ

โปรแกรม/ตรวจทาน) 
ครูผูส้อน-กลุ่มสาระฯ-
วิชาการ 

5 มี.ค. 62 ระดับชั้น ม.1,2,3,4,5,6   ประกาศผลการเรียน - แจ้งผลการเรยีนทั้งหมดที่ไมผ่่าน – แจ้งผล วิชาการ-ครูที่ปรึกษา 



การเรยีน 
ถึงผู้ปกครองทางไปรษณีย์ และประกาศผลทางเว็บไซด์ของโรงเรยีน 

6-18 มี.ค.62 ระยะเวลาดำเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งท่ี 1 ครูผูส้อน-นักเรียน 
18-22 มี.ค. 62 ครูที่ปรึกษา ม.3, ม.6 ส่ง ปพ.6 (แบบรายงานผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนรายบคุคล) ครูที่ปรึกษา 

19 มี.ค. 62 ส่งผลการสอบแกต้ัว  ครั้งท่ี 1 ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-
วิชาการ 

19-29 มี.ค. 62 ระยะเวลาดำเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งท่ี 2 ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-
วิชาการ 

29 มี.ค. 62 ส่งผลการสอบแกต้ัว   ครั้งท่ี 2 ครูผูส้อน-หน.กลุ่มสาระฯ-
วิชาการ 

27 มี.ค.62 นักเรียน ม.3 ,ม.6 ตรวจสอบการจบหลักสตูร /รับ ปพ.6 /แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับใบ
ประกาศนียบตัร   

ครูที่ปรึกษา-นักเรยีน-
วิชาการ 

28 มี.ค. 62 นักเรียนระดับ ม.3  ม.6  ซ้อมรับใบประกาศนียบตัร วิชาการ 
29 มี.ค.62 นักเรียน ม.1 , ม.2, ม.4, ม.5 ตรวจสอบผลการเรียนทั้งหมด  / ตรวจสอบการเลื่อนช้ัน / รับ 

ปพ.6 
ครูที่ปรึกษา-นักเรยีน-
วิชาการ 

29 มี.ค. 62 - ประกาศค่า GPA/PR  นักเรียน ม.6 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา  2561  
- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ระดบั ม.3 , ม.6   ( รับเอกสารการจบหลักสตูร ) 

วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินงานกลุ่มบริหารวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2/2561 (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561) 
วัน เดือน ปี รายการ 

15-31 ม.ค. 61 ติวสอบ  O-NET ม.3 และ ม.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
26 ม.ค. 61 ส่งข้อมูลตารางสอบวัดผลปลายภาค 2/2561 
26 ม.ค. 61 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (ใช้กระดาษขนาด A4) 
3-4 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3 
3-4 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6 
5 ก.พ. 61 - ส่ง ปพ.5  (ทุกรายวิชา) ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 3  - ส่งรายชื่อนักเรียน ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ80% 

(มส) 
- ส่ง ก.พ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 ทุกกิจกรรม 

9 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 
13-16 ก.พ. 61 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561    ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
19-23 ก.พ. 61 ส่งผลการเรียนกิจกรรมทุกกิจกรรม 
19-23 ก.พ. 61 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561  , ทดสอบข้อสอบกลาง ม.1,ม.2 ปีการศึกษา 2561 

26 ก.พ. 61 ส่งผลการเรียนซ้ำในภาคเรียนที่ 2/2561 
24-27 ก.พ..61 ระดับ ม.1,2,3,4,5,6 ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (บันทึกผลการเรียนลงในระบบโปรแกรม/ตรวจทาน) 

2 มี.ค. 61 ระดับชั้น ม.1,2,3,4,5,6   ประกาศผลการเรียน - แจ้งผลการเรียนทั้งหมดที่ยังไม่ผ่าน – แจ้งผลการเรียน 
ถึงผู้ปกครองทางไปรษณีย์ และประกาศผลทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 

2-15 มี.ค.61 ระยะเวลาดำเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 
19-23 มี.ค. 61 ครูที่ปรึกษา ม.3, ม.6 ส่ง ปพ.6 (แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล) 
16-30 มี.ค. 61 ระยะเวลาดำเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งที่ 2 

16 มี.ค. 61 ส่งผลการสอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 
30 มี.ค. 61 ส่งผลการสอบแก้ตัว   ครั้งที่ 2 
27 มี.ค. 61 นักเรียน ม.3 ,ม.6 ตรวจสอบการจบหลักสูตร/รับปพ.6 /แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร   
28 มี.ค. 61 นักเรียนระดับ ม.3  ม.6  ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร 
29  มี.ค. 61 นักเรียน ม.1 , ม.2, ม.4, ม.5 ตรวจสอบผลการเรียนทั้งหมด / ตรวจสอบการเลื่อนชั้น / รับ ปพ.6 
30  มี.ค. 61 - ประกาศค่า GPA/PR  นักเรียน ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2561  

- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ระดับ ม.3 , ม.6   ( รับเอกสารการจบหลักสูตร ) 
 

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น วันที่รับสมัคร วันสอบ ประกาศผล/รายงานตัว วันมอบตัว 

ม.1(ห้องพิเศษ) 24-28 ก.พ.61 10 มี.ค. 61 15 มี.ค.61/ภายใน 18 มี.ค.
61 

6 เม.ย. 61 

ม.4(ห้องพิเศษ) 24-28 ก.พ.61 11 มี.ค. 61 16 มี.ค.61/ภายใน 18 มี.ค.
61 

6 เม.ย. 61 

ม.1 25-28 มี.ค. 61 31 มี.ค. 61 4 เม.ย. 61 7 เม.ย. 61 
ม.4 25-28 มี.ค. 61 1 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61 8  เม.ย. 61 
ม.3 เดิม 1-9 ก.พ. 61 1 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61 8  เม.ย. 61 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินงานสำหรับนักเรียน ม.3,ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2561 (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561) 
6-7 ก.พ. 61 นักเรียนระดับ ม.6 สอบ O-NET 

27-28 ก.พ. 61  นักเรียนระดับ ม.3 สอบ O-NET 
29 ก.พ. 4 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 

7-10 ม.ีค.61 ระดับ ม.1,2,3,4,5,.6 ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561  
(บันทึกผลการเรียนลงในระบบโปรแกรม/ตรวจทาน) 

11 มี.ค. 61 ระดับชั้น ม.1,2,3,4,5,6   ประกาศผลการเรียน - แจ้งผลการเรียนทั้งหมดที่ยังไม่ผ่าน - แจ้งผลการ
เรียนถึงผู้ปกครองทางไปรษณีย์ และประกาศผลทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 

14-18 มี.ค.61 ระยะเวลาดำเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 
14-18 ม.ีค. 61 ครูที่ปรึกษา ม.3, ม.6 ส่ง ปพ.6 (แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล) 
21-29 ม.ีค. 61 ระยะเวลาดำเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งที่ 2 

22 มี.ค.61 ส่งผลการสอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 
30 มี.ค.61 ส่งผลการสอบแก้ตัว   ครัง้ที่ 2 
28 ม.ีค.61 นักเรียน ม.3 ,ม.6 ตรวจสอบการจบหลักสูตร /รับ ปพ.6 /แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับใบ

ประกาศนียบัตร   
28 ม.ีค.61 นักเรียนระดับ ม.3  ม.6  ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร 
30 มี.ค.61 นักเรียน ม.1 , ม.2, ม.4, ม.5 ตรวจสอบผลการเรียนทั้งหมด  / ตรวจสอบการเลื่อนชั้น / รับ ปพ.6 
31 มี.ค.61 - ประกาศค่า GPA/PR  นักเรียน ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2561  

- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ระดับ ม.3 , ม.6   ( รับเอกสารการจบหลักสูตร ) 
 

หมายเหตุ   1.  นักเรียนระดับ ม.3 และม.6  จะต้องมาประชุมในวันพุธที่   28   มีนาคม  2562  เวลา  08.30 น.  
ณ อาคารโสตทัศนศึกษา  เพ่ือเตรียมความพร้อมเรื่องการจบหลักสูตร  การรับเอกสารการจบ      

หลักสูตรและ การเข้าร่วมซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
      2. นักเรียนที่ติดต่อกับทางโรงเรียนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทาง 
                   โรงเรียน 
              3. ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในช่วงนี้เป็นพิเศษ เพ่ือให้นักเรียน 
                   ดำเนินการตามปฏิทินได้ทันตามกำหนด   

4. นักเรียนระดับ ม.3  ที่ผลการเรียนไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก หรือมีข้อสงสัย ขอให้ผู้ปกครองติดต่อ  
คุณครนูงคราญ  ศิริอำนาจ หัวหน้าวัดผล ณ  ห้องวิชาการ  ในวัน เวลาราชการ   
หรือ โทร. 081 

5. นักเรียนระดับ ม.6  ที่ผลการเรียนไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก หรือมีข้อสงสัย ขอให้ผู้ปกครองติดต่อ  
คุณครหูทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์ เจ้าหน้าที่วัดผล ณ  ห้องวิชาการ  ในวัน เวลาราชการ   
หรือ โทร.  

 
 


