
ที่ ศธ 04231.18/645                                           โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
               497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
               เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 

                                                               23 สิงหาคม 2561 
 

เรื่อง   แจ้งปฏิทินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ก าหนดปฏิทินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 
พร้อมทั้งปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนและวัดผล ตามก าหนดการดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระดับชั้น 
17, 19 และ 21 กันยายน 2561 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ม.4, ม.5 และ ม.6 
18 และ 20 กันยายน 2561 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ม.1, ม.2 และ ม.3 
28 กันยายน 2561 - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และ มผ 

- แก้ผล “มผ” ส าหรับนักเรียนที่ติด “มผ”  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

ทุกระดับชั้น 

1, 2 และ 3 ตุลาคม 2561 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น 
4, 5 และ 8 ตุลาคม 2561 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น 
10 ตุลาคม 2561 - พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียน 

  ยอดเยี่ยม 4.00 ภาคเรียนที่ 1/2561 
- แจกแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน (สมุดพก) 

ทุกระดับชั้น 

 

  โรงเรียนจึงแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนและวัดผล ตามเอกสาร 
ที่ส่งมาด้วยนี้ และขอให้ท่านดูแล กวดขันนักเรียนในความปกครองของท่าน ดูหนังสือเตรียมความพร้อมในการสอบ  
และมาโรงเรียนเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่โรงเรียนก าหนด  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                    (นางตรีสุคนธ์   จิตต์สงวน) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

งานวัด ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร 0-2245-1717, 0-2245-2106 ต่อ 108  
โทรสาร 0-2642-6580, 0-2245-6102 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ใบตอบรับส่งคืนคุณครูที่ปรึกษา 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………………………..……………………………………………………….…ผู้ปกครองของ 
(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).……………………………………………………….นักเรียนชั้น ม……ห้อง……เลขที่…………. 
ได้รับทราบก าหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 พร้อมทั้งปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนและวัดผล 
ตามหนังสือแจ้งของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ ศธ 04231.18/645 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 แล้ว  
และจะดูแลให้นักเรียนมาโรงเรียนตามวันเวลา และสถานที่ ทีโ่รงเรียนก าหนด 
      ลงชื่อ………………………………………..ผู้ปกครอง 
                                                                     (……………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่ ศธ 04231.18/645                                                                โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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เรื่อง   แจ้งปฏิทินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
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พร้อมทั้งปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนและวัดผล ตามก าหนดการดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระดับชั้น 
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28 กันยายน 2561 - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และ มผ 

- แก้ผล “มผ” ส าหรับนักเรียนที่ติด “มผ”  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

ทุกระดับชั้น 

1, 2 และ 3 ตุลาคม 2561 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น 
4, 5 และ 8 ตุลาคม 2561 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น 
10 ตุลาคม 2561 - พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียน 

  ยอดเยี่ยม 4.00 ภาคเรียนที่ 1/2561 
- แจกแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน (สมุดพก) 

ทุกระดับชั้น 

 

  โรงเรียนจึงแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนและวัดผล ตามเอกสาร 
ที่ส่งมาด้วยนี้ และขอให้ท่านดูแล กวดขันนักเรียนในความปกครองของท่าน ดูหนังสือเตรียมความพร้อมในการสอบ  
และมาโรงเรียนเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่โรงเรียนก าหนด  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
                    ขอแสดงความนับถือ 
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                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

งานวัด ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ใบตอบรับส่งคืนคุณครูที่ปรึกษา 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………………………..……………………………………………………….…ผู้ปกครองของ 
(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).……………………………………………………….นักเรียนชั้น ม……ห้อง……เลขที่…………. 
ได้รับทราบก าหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 พร้อมทั้งปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนและวัดผล 
ตามหนังสือแจ้งของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ ศธ 04231.18/645 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 แล้ว  
และจะดูแลให้นักเรียนมาโรงเรียนตามวันเวลา และสถานที่ ที่โรงเรียนก าหนด 
      ลงชื่อ………………………………………..ผู้ปกครอง 
                                                                     (……………………………………….) 
 


