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ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล  โรงเรียนหอวัง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับนักเรียน) 

 
เดือนพฤษภาคม 2565 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที ่ รูปแบบกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

อังคาร 17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

อังคาร 17 - อังคาร 
31 พ.ค. 65 

การสอบแก้ตัวครั้งท่ี 3 ประจำภาค
เรียนที่ 2/2564  

โรงเรียนหอวัง 
 

Online/Onsite ครูประจำวิชา 

 

เดือนมิถุนายน 2565 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที ่ รูปแบบกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พุธ 1 มิ.ย. 65 ครูประจำวิชาส่งผลสอบแกต้ัวครั้งที่ 3 
ภาคเรยีนที่ 2/2564 

ห้องทะเบียนวัดผล ส่งผลสอบด้วย
ตนเองที่ห้อง

ทะเบียนวัดผล 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
ครูประจำวิชา 

พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65 งานทะเบียนวัดผลแกไ้ขผลการสอบ   
แก้ตัวครั้งท่ี 3 ในระบบ School ICT 

ห้องทะเบียนวัดผล Onsite 
 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
และงานวัดผลระดับช้ัน 

 

เดือนกรกฎาคม 2565 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที ่ รูปแบบกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

จันทร์ 18 , พุธ 20 
และศุกร์ 22 ก.ค.65 

การสอบกลางภาคภาคเรยีนที่ 1/2565 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนหอวัง Onsite รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก    
และคณะ 

อังคาร 19 และ
พฤหัสบดี 21 ก.ค. 65 

การสอบกลางภาคภาคเรยีนที่ 1/2565 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียนหอวัง Onsite รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก    
และคณะ 

 

เดือนสิงหาคม 2565 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที ่ รูปแบบกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

จันทร์ 1 ถึง ศุกร์ 5 
ส.ค. 65 

บริการถ่ายรูปนักเรียน ม.3 และ ม.6 
สำหรับทำเอกสารจบการศึกษา 

โรงเรียนหอวัง Onsite 
 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
และคณะ 

จันทร์ 8 ถึง 
พฤหัสบดี 11 ส.ค. 65 

งานทะเบียนวัดผลประมวลผลและ
จัดพิมพ์คะแนนกลางภาคทุกระดบัช้ัน 

ห้องทะเบียนวัดผล Onsite 
 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
และคณะ 

จันทร์ 8 ถึง ศุกร์ 19 
ส.ค. 65 

ประกาศผลสอบกลางภาคเรยีนที่ 1      
ปีการศึกษา 2565 

Website 
โรงเรียนหอวัง 

Online ปัทมาสน์ บุญทรง 
และคณะ 

จันทร์ 15 ส.ค. 65 ครูที่ปรึกษารับเอกสารผลคะแนนสอบ
กลางภาคเพื่อแจ้งนักเรียน 

โรงเรียนหอวัง Onsite 
 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
และครูที่ปรึกษา 
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เดือนกันยายน 2565 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที ่ รูปแบบกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ศุกร์ 9 ก.ย. 65 - ส่งบันทึกขออนุมัติผลการเรยีนของ
นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% (มส) 
ทุกระดับชั้น (สำรวจเวลาเรียนถึงวัน
พฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2565) 
- ส่งบันทึกขออนุมัติผลการเรยีน“ร” 
และ “มส”  (ภายในเวลา 16.00 น.) 

ห้องทะเบียนวัดผล Onsite 
 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
และครปูระจำวิชา 

พุธ 14 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีคาดว่าจะมีผล
การเรยีน “ร” และ “มส”  

โรงเรียนหอวัง Onsite 
 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
และครูที่ปรึกษา 

จันทร์ 12 ถึง พุธ 28 
ก.ย. 65 

ครูประจำวิชาส่งบันทึกอนุมัติถอน
รายชื่อนักเรียนท่ีเสนอขอผลการเรียน 
“ร” และ “มส” ทุกระดับช้ัน (ภายใน
เวลา 16.00 น.) 

ห้องทะเบียนวัดผล Onsite 
 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
และครปูระจำวิชา 

ศุกร์ 16 , อังคาร 20 
พฤหัสบดี 22 ก.ย. 65 

การสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนหอวัง Onsite รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก    
และคณะ 

จันทร์ 19, พุธ 21 , 
ศุกร์ 23 ก.ย. 65 

การสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนหอวัง Onsite รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก    
และคณะ 

เดือนตุลาคม 2565 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที ่ รูปแบบกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ศุกร์ 7 ต.ค. 65 จัดทำเอกสารผลการเรียนรายบุคคล 
(ปพ.6) ฉบับก่อนสอบแก้ตัว 

ห้องทะเบียนวัดผล Onsite 
 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
และคณะ 

จันทร์ 10 ต.ค. ถึง 
ศุกร์ 4 พ.ย. 65 

สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ประจำภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565 โดยครูประจำวชิานัด
หมายการสอบแก้ตัวกับนักเรียนโดยตรง 

- Online/Onsite ปัทมาสน์ บุญทรง 
และครปูระจำวิชา 

เดือนพฤศจิกายน 2565 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที ่ รูปแบบกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

อังคาร 1 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

จันทร์ 7 พ.ย. 65 ครูประจำวิชาส่งผลสอบแกต้ัวครั้งที่ 1 
ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องทะเบียนวัดผล Onsite 
 

ปัทมาสน์ บุญทรง 
และครปูระจำวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 


