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เรื่อง  แจ้งการด าเนินการหลังการสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน 

 ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการ  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ด าเนินการวัดผลและประเมินผล  ปลายภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 30 – 31  มีนาคม และวันท่ี 1 เมษายน 2564 ท่ีผ่านมานั้น 

 ในการนี้  โรงเรียนขอแจ้งก าหนดการด าเนินการหลังสอบปลายภาค  ดังนี้ 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

1 เมษายน 2564 13.00 น. เป็นต้นไป  นักเรียน ม.6 น าเสนอโครงงาน IS3 
2 เมษายน 2564 08.30 น. เป็นต้นไป  นักเรียนช้ัน ม.2 และ ม.5 น าเสนอโครงงาน IS3 
8 เมษายน 2564 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีผลกรเรียน 0, ร, มส. และ มผ. ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
8 – 21 เมษายน 2564 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส. และ มผ. ลงทะเบียน

และด าเนินการสอบแก้ตัว คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
(ติดต่อคุณครูโดยตรง หรือช่องทางออนไลน์) 

9 เมษายน 2564 อนุมัติจบการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 คร้ังที่ 1 
(วัน เวลาในการรับเอกสารจะแจ้งให้ทราบผ่านครูท่ีปรึกษา) 

10 เมษายน 2564 ปิดภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 
19 เมษายน 2564 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีผลกรเรียน 0, ร, มส. และ มผ. ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 
19 – 30  เมษายน 2564 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4 และ 5 ท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส. และ มผ. 

ลงทะเบียนและด าเนินการสอบแก้ตัว คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
(ติดต่อคุณครูโดยตรง หรือช่องทางออนไลน์) 

23 เมษายน 2564 อนุมัติจบการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 คร้ังที่ 2 
(นักเรียนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 เมษายน 2564  
ส าหรับวัน เวลาในการรับเอกสารจะแจ้งให้ทราบผ่านครูท่ีปรึกษา) 

26 เมษายน –  
12 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส. และ มผ. ลงทะเบียน
และด าเนินการสอบแก้ตัว คร้ังที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
(ติดต่อคุณครูโดยตรง หรือช่องทางออนไลน์) 

13 พฤษภาคม 2564 เปิดเรียน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 
14  พฤษภาคม 2564 อนุมัติจบการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 คร้ังที่ 3 

(นักเรียนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  
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วัน เดือน ป ี กิจกรรม 
ส าหรับวัน เวลาในการรับเอกสารจะแจ้งให้ทราบผ่านครูท่ีปรึกษา) 

19 พฤษภาคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ท่ีไม่จบการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

17 - 31 พฤษภาคม 2564 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4 และ 5 ท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส. และ มผ. 
ลงทะเบียนและด าเนินการสอบแก้ตัว คร้ังที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
(ติดต่อคุณครูโดยตรง หรือช่องทางออนไลน์) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนับถือ 
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