
วันเดือนปี รายการด าเนินการ ผู้เก่ียวข้อง

1 ก.ค.63 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 ทุกคน
1 ก.ค. - 18 ก.ค.63 จัดท าข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ทะเบียน

18 ก.ค.63 ยืนยันการรายงานข้อมูล DMC ทะเบียน
1-15 ก.ย. 63 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 2/2562 คร้ังท่ี 1 วัดผล,ครู,นักเรียน
12-23 ต.ค.63 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 2/2562 คร้ังท่ี 2 วัดผล,ครู,นักเรียน
1-30 ก.ย.63 จัดท าข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 ในระบบ SGS ทะเบียน

(ตามก าหนด สทศ.) โรงเรียนส่งข้อมูลรายช่ือนักเรียน ผ่านระบบ O-Net วัดผล (ตามก าหนด สทศ.)
17-31 ส.ค.63 ลงทะเบียนวิชาเรียน 1/2563 ในระบบ SGS และโปรแกรม Secondary'56 วัดผล
13-17 ส.ค.63 ส ารวจการจัดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2563 วัดผล

23(พ)-25(ศ) ก.ย.63 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2563 วัดผล,ครู,นักเรียน
5-11 ต.ค.63 บันทึกผลการเรียนในระบบ SGS(คร้ังท่ี 1) คะแนนก่อนกลางภาค + กลางภาค วัดผล,ครู
12-15 ต.ค.63 ส ารวจการจัดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2563 วัดผล

***ไม่มีก าหนดจัดงาน กีฬาสี ทุกคน
9(จ)-11(พ) พ.ย63 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2563  (สอบเสร็จปิดเทอม 11 วัน) วัดผล,ครู,นักเรียน

***ไม่มีก าหนดจัดงาน การแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพ้ืนท่ี ผู้บริหาร,ครู,นักเรียนท่ีเก่ียวข้อง
(ตามก าหนด สทศ.) สทศ. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบและสนามสอบ คร้ังท่ี 1 วัดผล (ตามก าหนด สทศ.)
(ตามก าหนด สทศ.) โรงเรียนแจ้ง เพ่ิม - ลด รายช่ือผู้เข้าสอบ ผ่านระบบ O-Net วัดผล (ตามก าหนด สทศ.)

   - ไม่มี(เน่ืองจากไม่ได้จัดชุมนุม) บันทึกผลชุมนุม ในระบบชุมนุม(Club Activities) วัดผล,กิจกรรม,ครู
19-25 พ.ย.63 บันทึกผลการเรียนในระบบ SGS(คร้ังท่ี 2)  คะแนนหลังกลางภาค + ปลายภาค วัดผล,ครู

ยังไม่มีก าหนดการจากส่วนกลาง ส่งผลการเรียน 5 ภาคเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) วัดผล

ยังไม่มีก าหนดการจากโรงเรียน ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด จริยธรรม ทุกคน
(จ)23 พ.ย.63 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2563 ทุกคน

17 ส.ค. - 9 ธ.ค.63 จัดท าข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ทะเบียน
(พ)9 ธ.ค.63 ยืนยันการรายงานข้อมูล DMC ทะเบียน

1 - 15 ธ.ค.63 จัดท าข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2563 ในระบบ SGS ทะเบียน
14-25 ธ.ค. 63 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 1/2563 คร้ังท่ี 1 วัดผล,ครู,นักเรียน
1-15 ม.ค.63 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 1/2563 คร้ังท่ี 2 วัดผล,ครู,นักเรียน
16-31 ธ.ค.63 ลงทะเบียนวิชาเรียน 2/2563 ในระบบ SGS วัดผล
28-31 ธ.ค.63 ส ารวจการจัดสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2563 วัดผล

(พ)27-(ศ)29 ม.ค.64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2563 วัดผล,ครู,นักเรียน
(ตามก าหนด สทศ.) สทศ. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบและสนามสอบ คร้ังท่ี 2 วัดผล

8-12 ก.พ.64 บันทึกผลการเรียนในระบบ SGS (คร้ังท่ี 1) คะแนนก่อนกลางภาค + กลางภาค วัดผล,ครู

ปฏิทินการปฏิบัติงานทะเบียน - วัดผล ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  จังหวัดพิษณุโลก

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562



22-26 ก.พ.64 ส ารวจการจัดสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 วัดผล
13-14 มี.ค.64 (ตามก าหนด สทศ.) สอบ O-Net ม.3 ครูท่ีเก่ียวข้อง,นักเรียน

15(จ)-18(พฤ) มี.ค.64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 (เฉพาะ ม.3, ม.6) วัดผล,ครู,นักเรียน
22-26 มี.ค.64 บันทึกผลชุมนุม ในระบบชุมนุม(Club Activities) วัดผล,กิจกรรม,ครู

จ22 - ศ26 มี.ค.64 บันทึกผลการเรียนในระบบ SGS (คร้ังท่ี 2) คะแนนหลังกลางภาค + ปลายภาค วัดผล,ครู
จ29 มี.ค. - ศ2 เม.ย.64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 (ม.1,2,4,5) วัดผล,ครู
จ29 มี.ค. - ศ2 เม.ย.64 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 2/2563 คร้ังท่ี 1 (เฉพาะ ม.3, ม.6) วัดผล,ครู,นักเรียน

จ5-ศ9 เม.ย.64 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 2/2563 คร้ังท่ี 2 (เฉพาะ ม.3, ม.6) วัดผล,ครู,นักเรียน
20(ส)-23(พ) มี.ค.64 (ตามก าหนด สทศ.) นักเรียน ม.6 ท่ีสมัครสอบ GAT/PAT แนะแนว,นักเรียน
27-28 มี.ค.64 (ตามก าหนด สทศ.) สอบ O-Net ม.6 ครูท่ีเก่ียวข้อง,นักเรียน,แนะแนว
3(ส)-4(อ) เม.ย.64 (ตามก าหนด สทศ.) นักเรียน ม.6 ท่ีสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ แนะแนว,นักเรียน
6-10 เม.ย.64 (ตามก าหนด สทศ.) วิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน แนะแนว,นักเรียน

9(ศ) เม.ย.64 วันอนุมัตจบการศึกษา รอบท่ี 1 (จบพร้อมรุ่น) ปีการศึกษา 2563 ทะเบียน
22 เม.ย.64 (ตามก าหนด สทศ.) ประกาศผล O-Net ม.3 ทะเบียน,วัดผล
23 เม.ย.64 (ตามก าหนด สทศ.) ประกาศผล O-Net ม.6 ทะเบียน,วัดผล
ยังไม่มีก าหนดการจากโรงเรียน มอบวุฒการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (***หลัง สทศ ประกาศผล O-Net อย่างน้อย 5 วัน) ผู้บริหาร,วิชาการ
ยังไม่มีก าหนดการจากส่วนกลาง ส่งผลการเรียน 6 ภาคเรียน (GPAX 6 ภาคเรียน) วัดผล

1-30 เม.ย.64 รายงานข้อมูลส้ินปี ในระบบ DMC ทะเบียน
19-30 เม.ย.64 เรียนซ้ ารายวิชาท่ีไม่ผ่าน ในภาคเรียนฤดูร้อน วัดผล,ครู,นักเรียน

30 เม.ย.64 ยืนยันการรายงานข้อมูลส้ินปี ในระบบ DMC ทะเบียน
3-7 พ.ค.64 สอบซ่อมภาคเรียนฤดูร้อน/2563 คร้ังท่ี 1 วัดผล,ครู,นักเรียน

10-14 พ.ค.64 สอบซ่อมภาคเรียนฤดูร้อน/2563 คร้ังท่ี 2 วัดผล,ครู,นักเรียน
15(ส) พ.ค.64 วันอนุมัติจบการศึกษา รอบท่ี 2 (จบไม่พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา 2563 ทะเบียน

(จ) 17 พ.ค.64 วันเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนท่ี 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2563


