
บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดสิริมงคล  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์   สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ 
ที่     ๒๕/๒๕๖๓   วันที่  ๒๐   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เรื่อง   แจ้งเปิดเรียนชดเชยในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ตารางจำนวนสัปดาห์ทีเ่ปิดเรียน  ประจำภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๓  จำนวน  ๑  ฉบับ 

               ด้วยฝ่ายงานบริหารวิชาการ ของโรงเรียนวัดสิริมงคล  ไดอ้าศัยมติท่ีประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดสิริมงคล  ครั้งที่  7/2563  เมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  2563  เรื่อง การจัดวันสอนชดเชยให้ครบตาม
หลักสูตร  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันใน  เรื่องการ
จัดทำเอกสาร ปพ. ต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระ  (รวมถึงเอกสารธุรการชั้นเรียน)  เพื่อให้มีชั่วโมงในการสอน  ครบ
ตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงแจ้งตารางที่ใช้จัดการเรียนการสอนในวันเปิดเรียนชดเชยขึ้น   
รายละเอียดดังแนบ 
  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตแจ้งคณะครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

                                                                          
                                                              ลงชื่อ .................................... 
                                                                       (นางเมตตา  กันทา) 
                                                                   หวัหน้างานบริหารวิชาการ 

 ความคิดเห็นของผู้บริหาร  
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
                               ลงชื่อ 
                                  (นายสมพงษ์   โพธิรัตน์วัฒนกุล)  
                                   ผู้อำนายการโรงเรียนวัดสิริมงคล 

ลงนามรับทราบ 
ที ่ ช่ือ   -  สกุล รับทราบ ที ่ ช่ือ   -  สกุล รับทราบ 
1 นายธีระศักดิ์  ประตา  10 นางอรพินท์    อันชำนาญ  
2 นายสุรชัย   สีหามาตย ์  ๑๑ นางสาวขนิษฐา  สลุบพล  
3 นายสมคดิ   รุจิระศิริกลุ  1๒ นางมยุรี      รองทุ่ง  
4 นางลออ      กัณหา  1๓ นางรุจิรา     กฤตเวทิน  
5 นายจำเรญิ   สายจีน  1๔ นางสาวอรัญ    บุญเฮ้า  
6 นายอำนาจ   ศรีภูวงศ ์  1๕ นางเมตตา    กันทา  
7 นายวินัย      จอดนอก  1๖ นางพศิมัย    แหลมทอง  
8 นางสาวเนาวรตัน์   ชินวงศ์  1๗ นางสาวสลักจิต  มนไธสง  
9 นางมาลัย    เป็นนวล  1๘ นางจิตราพรรณ   อุ่นศิริวงศ ์  
   ๑๙ นายสมบตัิ   โกสลิาลักษณ ์  



จำนวนสัปดาห์ทีเ่รยีน  ประจำภาคเรยีนที ่ ๑ / ๒๕๖๓ 

 

สัปดาห์ที่ วัน  เดือน  ปี หมายเหตุ 
- ๒๙  – ๓๐ มิถุนายน   ๒๕๖๓ เตรียมความพร้อม 
๑ ๑ – ๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓   
๒ ๖ - ๑๐ กรกฎาคม   ๒๕๖๓ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓  หยุดเรียนชดเชยวันเข้าพรรษา 

๗  กรกฎาคม ๒๕๖๓  หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 
๓ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม   ๒๕๖๓  
๔ 20 - 24 กรกฎาคม   ๒๕๖๓  
๕ 

27 กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม   ๒๕๖๓ 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หยุดตามมติ ค.ร.ม. 
28 กรกฎาคม ๒๕๖๓ หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันเสาร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนเปิดชดเชย 
(ใช้ตารางเรียนของวันจันทร์   ลงชม.เรียนใน  ปพ.5) 

๖  3 – ๘  สิงหาคม     2563 
วันเสาร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนเปิดชดเชย 
(ใช้ตารางเรียนของวันอังคาร   ลงชม.เรียนใน  ปพ.5) 

๗ 

10 – 1๕  สิงหาคม  2563 วันพุธ ที่ 12  สิงหาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนเปิดชดเชย       
(ใช้ตารางเรียนของวันพุธ   ลงชม.เรียนใน  ปพ.5) 
วันเสาร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนเปิดชดเชย 
 (ใช้ตารางเรียนของวันพฤหัสบดี   ลงชม.เรียนใน  ปพ.5) 

๘ 
17 – 2๒  สิงหาคม  2563 

วันเสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนเปิดชดเชย 
 (ใช้ตารางเรียนของวันศุกร์   ลงชม.เรียนใน  ปพ.5) 

๙ 24 – 2๙  สิงหาคม  2563 วันเสาร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนเปิดชดเชย 
 (ใช้ตารางเรียนของวันจันทร์   ลงชม.เรียนใน  ปพ.5) 

๑๐ 31 สิงหาคม – ๕ กันยายน  2563 วันเสาร์ ที่ ๕ กันยายน  2563 โรงเรียนเปิดชดเชย 
(ใช้ตารางเรียนของวันอังคาร   ลงชม.เรียนใน  ปพ.5) 

๑๑ 7 – 1๒  กันยายน  2563 วันเสาร์ ที่ ๑๒  กันยายน  2563 โรงเรียนเปิดชดเชย 
(ใช้ตารางเรียนของวันพุธ   ลงชม.เรียนใน  ปพ.5) 

๑๒ 14 – 1๙  กันยายน  2563 วันเสาร์ ที่ ๑๙ กันยายน  2563 โรงเรียนเปิดชดเชย 
(ใช้ตารางเรียนของวันพฤหัสบดี   ลงชม.เรียนใน  ปพ.5) 

๑๓ 21 – 25 กันยายน  2563  
๑๔ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563  
๑๕ 5 – 9 ตุลาคม 2563  
๑๖ 12 – 16 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคต 
๑๗ 19 – 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 หยุดเรียนวันปิยมหาราช 
๑๘ 26 – 30 ตุลาคม 2563  
๑๙ 2 – 6 พฤศจิกายน  2563 สอบปลายภาค (ภาคปฏิบัติ)   
๒๐ 9 – 13 พฤศจิกายน  2563 สอบปลายภาค (ภาคทฤษฎี) 
๒๑  14 – 30 พฤศจิกายน  2563 ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖3 

       หมายเหตุ   ครูประจำชั้นประชาสัมพันธ์นักเรียน จัดตารางเรียนในวันเปิดสอนชดเชย ตามที่กำหนด 


