โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
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
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ค๒๑๑๐๒
ว๒๑๑๐๒
อ๒๑๑๐๒
ท๒๑๑๐๒
ส๒๑๑๐๓
ส๒๑๑๐๔
พ๒๑๑๐๓
ศ๒๒๑๐๒ (ห้องคี่)
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ว๒๒๑๐๒
อ๒๒๑๐๒
ท๒๒๑๐๒
ส๒๑๑๐๓
ส๒๒๑๐๔
พ๒๒๑๐๓
ศ๒๒๑๐๑ (ห้องคู่)
ศ๒๓๑๐๒ (ห้องคี่)
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
อ๒๓๑๐๒
ท๒๓๑๐๒
ส๒๓๑๐๓
ส๒๓๑๐๔
ว๒๓๑๐๒
พ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๑ (ห้องคู่)

ระดับชัน้

ค๓๑๒๐๒ (ห้อง ๑,๒,๓,๑๒)

ค๓๑๒๐๔ (ห้อง ๔,๕,๖))

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ส๓๑๑๐๓

ฝ๓๑๒๒๒ (๔/๗)
ญ๓๑๒๘๒ (๓/๘)

อ๓๑๑๐๒

ค๓๑๑๐๒

พัก ๖๐ นาที

ท๓๑๑๐๒

ส๓๑๑๐๔

ว๓๐๑๐๘

จ๓๑๒๖๒ (๔/๙ , ๔/๑๐)

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

ศ๓๒๑๐๒ (ห้องคี่)

ค๓๒๒๐๔ (๕/๔ - ๕/๖)

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ท๓๒๑๐๒

ส๓๒๑๐๓

ค๓๒๑๐๒

อ๓๒๑๐๒

ฝ๓๒๒๒๔ (๕/๗)
ญ๓๒๒๘๔ (๕/๘)
จ๓๒๒๖๔ (๕/๙ , ๕/๑๐)

ย๓๒๒๔๔ (๕/๑๑)

พ๓๒๑๐๒
ศ๓๒๑๐๑ (ห้องคู่)

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ ๐๙.๑๐ - ๑๐.๑๐ ๑๐.๒๐ - ๑๑.๒๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐
ท๒๐๒๒๕ (ห้องคี่) ท๒๐๒๐๑ (ห้องคี่) ศ๒๑๑๐๒ (ห้องคี่)
ว๒๑๑๐๓ (ห้องคี่)
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ค๒๑๒๐๒
ท๒๐๒๒๒ (ห้องคู่) ส๒๐๒๐๘ (ห้องคี่) ศ๒๑๑๐๑ (ห้องคู่)
ง๒๑๑๐๓ (ห้องคู่)
ง๒๒๑๐๒ (ห้องคี่)
ภาษาญีป่ นุ่ (๒/๙)
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ง๒๐๒๐๒
ค๒๒๑๐๒
ค๒๒๒๐๒
ง๒๒๑๐๑ (ห้องคู่)
ภาษาจีน (๒/๑๐)
ง๒๓๑๐๒ (ห้องคี่) พัก ๖๐ นาที ภาษาญีป่ นุ่ (๓/๘)
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ท๒๐๒๑๘ (ห้องคี่)
ง๒๐๒๐๔
ค๒๓๑๐๒
ภาษาจีน (๓/๙ , ๑๐)
ท๒๐๒๒๓ (ห้องคู่)
ง๒๓๑๐๑ (ห้องคู่)
ว๓๐๒๔๒ (๔/๑ - ๔/๓, ๔/๑๒) ว๓๐๒๐๒ (๔/๑ - ๔/๓, ๔/๑๒) ท๓๐๒๒๘ (ห้องคี่)
ว๓๐๒๔๒ (๔/๑ - ๔/๓, ๔/๑๒)
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
พ๓๑๑๐๒
อ๓๐๒๓๒ (๔/๔ - ๔/๑๒) ว๓๐๑๐๓ (๔/๔ - ๔/๑๑) ท๓๐๒๑๙ (ห้องคู่)

ระดับชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ส๓๒๑๐๔

ว๓๐๒๒๔ (๕/๑ - ๕/๓, ๕/๑๒) ว๓๐๒๐๔ (๕/๑ - ๕/๓, ๕/๑๒)

ท๓๐๒๔๔ (๕/๔ - ๕/๑๑) ว๓๐๒๘๕ (๕/๔ - ๕/๑๑)

ว๓๐๒๔๔ (๕/๑ - ๕/๓, ๕/๑๒)

อ๓๐๒๓๔ (๕/๔ - ๕/๑๒)

๑๔.๔๐ - ๑๕.๔๐ ๑๕.๕๐ - ๑๖.๕๐
ภาษาญีป่ นุ่ (๑/๙)
พ๒๑๑๐๔
ภาษาจีน (๑/๑๐)
พ๒๒๑๐๔

I๒๐๒๐๒

พ๒๓๑๐๔
ศ๓๑๑๐๒ (ห้องคี่)
ศ๓๑๑๐๑ (ห้องคู่)
ง๓๒๒๐๑ (ห้องคี่)
ง๓๒๒๐๒ (ห้องคู่)

I๓๐๒๐๒

แนวปฏิบัตใิ นการแก้ "๐ ร และ มผ"
๑) ก่อนการดาเนินการสอบแก้ตัวทุกรายวิชา คุณครูผู้สอนต้องสอนซ่อมเสริมในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ ที่นักเรียนยังสอบไม่ผ่าน
โดยใช้เวลาประมาณ ๒๐ - ๓๐ นาที แล้วจึงสอบแก้ตัวเฉพาะมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรูท้ ี่นักเรียนไม่ผ่าน โดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที
๒) เมื่อครูผู้สอนได้ดาเนินการสอนเสริมและสอบแก้ตัวให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน - ไม่ผ่าน ให้นักเรียนทราบ ณ ป้ายประกาศของแต่ละกลุ่มสาระฯ
๓) ในกรณีที่มีนักเรียนยังสอบแก้ตัวไม่ผ่านในครัง้ ที่ ๑ ให้ครูผู้สอนดาเนินการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวให้กับนักเรียนในครัง้ ที่ ๒ ตามตารางที่โรงเรียนกาหนด
๔) สาหรับนักเรียนที่ติด ร ให้ครูประจาวิชาดาเนินการแก้ ร ตามสาเหตุของการติด ร แล้วแต่กรณี (เช่น ขาดสอบกลางภาค ปลายภาค ขาดภาระงาน ฯลฯ เป็นต้น )
และเมื่อแก้ ร แล้ว ถ้านักเรียนได้ผลการเรียน ๐ ให้ดาเนินการสอนเสริมและสอบแก้ตัวตามระเบียบการวัดผลต่อไป
๕) สาหรับนักเรียนที่ติด มผ ให้ครูที่ปรึกษาแต่ละกิจกรรมดาเนินการแก้ มผ ตามระเบียบของการวัดผล

หมายเหตุ

๑) สาหรับนักเรียนชั้น ม.๑ - ม.๓ ที่ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม ๔ เหล่า กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมแนะแนว) ให้นักเรียนติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมนั้น ๆ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๒) สาหรับนักเรียนชั้น ม.๔ - ม.๕ ที่ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมแนะแนว) ให้นักเรียนติดต่อขอสอบแก้ตวั กับคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมนั้น ๆ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

