
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ ๐๙.๑๐ - ๑๐.๑๐ ๑๐.๒๐ - ๑๑.๒๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ ๑๔.๔๐ - ๑๕.๔๐ ๑๕.๕๐ - ๑๖.๕๐
มัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ค๒๑๑๐๒ ว๒๑๑๐๒ อ๒๑๑๐๒ ท๒๑๑๐๒ ส๒๑๑๐๓ ส๒๑๑๐๔ พ๒๑๑๐๓

ศ๒๒๑๐๒ (ห้องค่ี)
ศ๒๒๑๐๑ (ห้องคู่)

ศ๒๓๑๐๒ (ห้องค่ี)
ศ๒๓๑๐๑ (ห้องคู่)

ค๓๑๒๐๒ (ห้อง ๑,๒,๓,๑๒)

ค๓๑๒๐๔ (หอ้ง ๔,๕,๖))

ฝ๓๑๒๒๒ (๔/๗)
ญ๓๑๒๘๒ (๓/๘)

จ๓๑๒๖๒ (๔/๙ , ๔/๑๐)

ย๓๑๒๔๒ (๔/๑๑)
ค๓๒๒๐๒ (๕/๑ - ๕/๓, ๕/๑๒)

ค๓๒๒๐๔ (๕/๔ - ๕/๖)

ฝ๓๒๒๒๔ (๕/๗)
ญ๓๒๒๘๔ (๕/๘)

จ๓๒๒๖๔ (๕/๙ , ๕/๑๐)

ย๓๒๒๔๔ (๕/๑๑)

โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภฯ์
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับชัน้
วันอังคารที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

ว๒๒๑๐๒ อ๒๒๑๐๒ ท๒๒๑๐๒ ส๒๑๑๐๓

มัธยมศึกษาปทีี่ ๕ ท๓๒๑๐๒ ส๓๒๑๐๓ ค๓๒๑๐๒

ส๒๒๑๐๔ พ๒๒๑๐๓

มัธยมศึกษาปทีี่ ๓ อ๒๓๑๐๒ ท๒๓๑๐๒ ส๒๓๑๐๓ ส๒๓๑๐๔ ว๒๓๑๐๒

พัก ๖๐ นาที

มัธยมศึกษาปทีี่ ๒

พ๒๓๑๐๓

มัธยมศึกษาปทีี่ ๔ ส๓๑๑๐๓ อ๓๑๑๐๒ ค๓๑๑๐๒ ท๓๑๑๐๒ ส๓๑๑๐๔ ว๓๐๑๐๘

อ๓๒๑๐๒ พ๓๒๑๐๒

ศ๓๒๑๐๒ (ห้องค่ี)

ศ๓๒๑๐๑ (ห้องคู่)



๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ ๐๙.๑๐ - ๑๐.๑๐ ๑๐.๒๐ - ๑๑.๒๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ ๑๔.๔๐ - ๑๕.๔๐ ๑๕.๕๐ - ๑๖.๕๐
ท๒๐๒๒๕ (ห้องค่ี) ท๒๐๒๐๑ (ห้องค่ี) ศ๒๑๑๐๒ (ห้องค่ี) ว๒๑๑๐๓ (ห้องค่ี) ภาษาญีปุ่น่ (๑/๙)
ท๒๐๒๒๒ (ห้องคู่) ส๒๐๒๐๘ (ห้องค่ี) ศ๒๑๑๐๑ (ห้องคู่) ง๒๑๑๐๓ (ห้องคู่) ภาษาจีน (๑/๑๐)

ง๒๒๑๐๒ (ห้องค่ี) ภาษาญีปุ่น่ (๒/๙)
ง๒๒๑๐๑ (ห้องคู่) ภาษาจีน (๒/๑๐)

ท๒๐๒๑๘ (ห้องค่ี) ง๒๓๑๐๒ (ห้องค่ี) ภาษาญีปุ่น่ (๓/๘)
ท๒๐๒๒๓ (ห้องคู่) ง๒๓๑๐๑ (ห้องคู่) ภาษาจีน (๓/๙ , ๑๐)

ว๓๐๒๔๒ (๔/๑ - ๔/๓, ๔/๑๒) ว๓๐๒๐๒ (๔/๑ - ๔/๓, ๔/๑๒) ท๓๐๒๒๘ (ห้องค่ี) ศ๓๑๑๐๒ (ห้องค่ี)
อ๓๐๒๓๒ (๔/๔ - ๔/๑๒) ว๓๐๑๐๓ (๔/๔ - ๔/๑๑) ท๓๐๒๑๙ (ห้องคู่) ศ๓๑๑๐๑ (ห้องคู่)

ว๓๐๒๒๔ (๕/๑ - ๕/๓, ๕/๑๒) ว๓๐๒๐๔ (๕/๑ - ๕/๓, ๕/๑๒) ง๓๒๒๐๑ (ห้องค่ี)
ท๓๐๒๔๔ (๕/๔ - ๕/๑๑) ว๓๐๒๘๕ (๕/๔ - ๕/๑๑) ง๓๒๒๐๒ (ห้องคู่)

หมายเหตุ

โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภฯ์
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับชัน้
วันพุธที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒

มัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ค๒๑๒๐๒

พัก ๖๐ นาที

พ๒๑๑๐๔

มัธยมศึกษาปทีี่ ๒ ง๒๐๒๐๒ ค๒๒๑๐๒ ค๒๒๒๐๒ พ๒๒๑๐๔ I๒๐๒๐๒

มัธยมศึกษาปทีี่ ๔ ว๓๐๒๔๒ (๔/๑ - ๔/๓, ๔/๑๒) พ๓๑๑๐๒ I๓๐๒๐๒

มัธยมศึกษาปทีี่ ๓ ง๒๐๒๐๔ ค๒๓๑๐๒ พ๒๓๑๐๔

แนวปฏิบัตใินการแก้ "๐ ร และ มผ"
๑) ก่อนการด าเนินการสอบแก้ตัวทกุรายวิชา คุณครผูู้สอนต้องสอนซ่อมเสรมิในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรยีนรู้/จุดประสงค์การเรยีนรู ้ที่นักเรยีนยังสอบไม่ผ่าน

   โดยใช้เวลาประมาณ ๒๐ - ๓๐ นาท ีแล้วจึงสอบแก้ตัวเฉพาะมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรยีนรู้/จุดประสงค์การเรยีนรูท้ี่นักเรยีนไม่ผ่าน โดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที

มัธยมศึกษาปทีี่ ๕ ส๓๒๑๐๔ ว๓๐๒๔๔ (๕/๑ - ๕/๓, ๕/๑๒) อ๓๐๒๓๔ (๕/๔ - ๕/๑๒)

๕) ส าหรบันักเรยีนที่ติด มผ ใหค้รทูี่ปรกึษาแต่ละกิจกรรมด าเนินการแก้ มผ ตามระเบยีบของการวัดผล

๑) ส าหรบันักเรยีนชั้น ม.๑ - ม.๓ ที่ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (กิจกรรม ๔ เหล่า กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมแนะแนว) ให้นักเรยีนติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครทูี่ปรกึษากิจกรรมน้ัน ๆ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๒) ส าหรับนักเรียนชั้น ม.๔ - ม.๕ ที่ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจติอาสา และกิจกรรมแนะแนว) ให้นักเรียนตดิตอ่ขอสอบแก้ตวักับคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมน้ัน ๆ ระหวา่งวนัที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๒) เมื่อครผูู้สอนได้ด าเนินการสอนเสรมิและสอบแก้ตัวใหนั้กเรยีนเรยีบรอ้ยแล้ว ใหป้ระกาศรายชื่อนักเรยีนที่ผ่าน - ไม่ผ่าน ใหนั้กเรยีนทราบ ณ ปา้ยประกาศของแต่ละกลุ่มสาระฯ

๓) ในกรณทีี่มีนักเรยีนยังสอบแก้ตัวไม่ผ่านในครัง้ที่ ๑ ใหค้รผูู้สอนด าเนินการสอนซ่อมเสรมิและสอบแก้ตัวใหกั้บนักเรยีนในครัง้ที่ ๒ ตามตารางที่โรงเรยีนก าหนด

๔) ส าหรบันักเรยีนที่ติด ร ใหค้รปูระจ าวิชาด าเนินการแก้ ร ตามสาเหตุของการติด ร แล้วแต่กรณ ี(เช่น ขาดสอบกลางภาค ปลายภาค ขาดภาระงาน ฯลฯ เปน็ต้น)

    และเมื่อแก้ ร แล้ว ถ้านักเรยีนได้ผลการเรยีน ๐ ใหด้ าเนินการสอนเสรมิและสอบแก้ตัวตามระเบยีบการวัดผลต่อไป


