
วันท่ี/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ หมายเหตุ
 2  พ.ค. 65 ครูและบุคลากรสนับสนุนเร่ิมปฏิบัติงาน พ. 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล

ประชุมแนวทางการปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 

รับตารางสอน (ส่งใน smss)

 3  พ.ค. 65 ปฐมนิเทศน์ครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 5-6 พ.ค. 65 อบรมการการใช้โปรแกรม canvaและการท าเว็บไซต์

สัปดาห์ท่ี 1 (9-12  พ.ค.) ศ. 13 พฤษภาคม 2565 วันหยุดวันพืชมงคล

 9 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

 12 พ.ค. 65 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนทุกรายวิชา

 9-12 พ.ค. 65 นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ปฐมนิเทศน์และเรียนปรับพ้ืนฐาน

นักเรียนช้ัน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 เรียนซ่อมเสริม

ย่ืนค าร้องและขอแก้ 0, ร, มส คร้ังท่ี 1

สัปดาห์ท่ี 2 (17-20 พ.ค.) จ. 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

 17 พ.ค. 65 เลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ลงประวัตินักเรียนใหม่ SGS

ลงทะเบียนเรียนใน SGS

สัปดาห์ท่ี 3 (23-27 พ.ค.)

สัปดาห์ท่ี 4 (30 พ.ค - 2 มิ.ย.) ศ. 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

31 พ.ค 65 เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

2 มิ.ย 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

สัปดาห์ท่ี 5 (6-10 มิ.ย.)

6 มิ.ย 65 ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (DMC)

10 มิ.ย 65 ส่งคะแนนเก็บคร้ังท่ี 1

สัปดาห์ท่ี 6 (13-17 มิ.ย.)

 16 มิ.ย. 65 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

สัปดาห์ท่ี 7 (20-24 มิ.ย.)

20 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65 ย่ืนค าร้องและขอแก้ 0, ร ,มส คร้ังท่ี 2

สัปดาห์ท่ี 8 (27มิ.ย.-1 ก.ค.)

 26 มิ.ย. 65 วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 1 ก.ค.65 พิธีสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี

สัปดาห์ท่ี 9 (4-8 ก.ค.)

 8 ก.ค.65 ส่งรายช่ือนักเรียนคาดว่ามีเวลาเรียนไม่ถึง 80%

ส่งคะแนนเก็บคร้ังท่ี 2

กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา

สัปดาห์ท่ี 10 (11-12 ก.ค.) พ. 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
11-12ก.ค.65 สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565 พฤ. 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา

ศ. 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจ าปี2565

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565



สัปดาห์ท่ี 11 (18-22 ก.ค.)

 18 ก.ค.65 ประกาศผลสอบกลางภาค

 19 ก.ค.65 ส่งเล่ม ปพ.5 

สัปดาห์ท่ี 12 (25-27ก.ค.) พฤ. 28 กรกฎาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ/วันภาษาไทย สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศ. 29กรกฎาคม 2565วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจ าปี2565

สัปดาห์ท่ี 13 (1-5 ส.ค.)

สัปดาห์ท่ี 14 (8-11 ส.ค.) ศ. 12 ส.ค. 2565 หยุดวันแม่แห่งชาติ

11-ส.ค.-65 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สัปดาห์ท่ี 15 (15-19 ส.ค.)

17-19 ส.ค. 65 กีฬาภายใน

สัปดาห์ท่ี 16 (22-26 ส.ค.)

22-ส.ค.-65 ส่งรายช่ือนักเรียนคาดว่ามีเวลาเรียนไม่ถึง 80%

ส่งคะแนนเก็บคร้ังท่ี 3

สัปดาห์ท่ี 17 (29 ส.ค.-2 ก.ย.)

ค่ายคณิตศาสตร์

สัปดาห์ท่ี 18 (5-9 ก.ย.)

สัปดาห์ท่ี 19 (12-16 ก.ย.)

สัปดาห์ท่ี 20 (19-23ก.ย.)

19-ก.ย.-65 ส่งคะแนนเก็บคร้ังท่ี 4

22-23 ก.ย.65 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565

26-ก.ย.-65 ประกาศผลสอบปลายภาค

27-ก.ย.-65 ส่งเล่ม ปพ.5 

27-30 ก.ย.65 ย่ืนค าร้องและขอแก้ 0, ร, มส 

................................................
(นายบุญเลิศ แสวงทอง)

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา


