
 

 

ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วัน/เดือน/ปี   รายละเอียด 
พ.1 มิ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คาบท่ี 1 - 4  นักเรียนระดับชั้นม.1 – ม.6 พบอาจารย์ประจ าชั้น 
คาบท่ี 5 - 9  เรียนตามปกติ 
อาจารย์ประจ าชั้นส่งรายชื่อนักเรียนที่รับผิดชอบ สมุดบันทึกก่อนเวลา 15.00 น.  
ห้องงานส่วนส่งเสริมการบริการวิชาการ 

ศ.3 มิ.ย. 65 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 

อา.12 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับฟังค าชี้แจง ประจ าปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พฤ.16 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโปรแกรมไตรภาษา 

ประจ าปี 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ส.18 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับฟังค าชี้แจง ประจ าปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
อา.19 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับฟังค าชี้แจง ประจ าปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ส.25 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับฟังค าช้ีแจง ประจ าปี 2565 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (8.30-12.00น.) 

ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับฟังค าช้ีแจง ประจ าปี 2565 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (12.30-16.00น.) 
อา.26 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับฟังค าชี้แจง ประจ าปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

พ.29 มิ.ย. 65 โพสต์ผลการส่งการบ้าน ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
อา.3 ก.ค. 65 วันสถาปนาโรงเรียน 

พ.13 ก.ค. 65 หยุดวันอาสาฬหบูชา 

พฤ.14 ก.ค. 65 หยุดวันเข้าพรรษา 

ศ.15 ก.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจ าปี 2565  
ศ.22 ก.ค. 65 โพสต์ผลการส่งการบ้าน ครั้งที่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
จ.25 – อ.26 ก.ค. 65 กิจกรรม Book Fair #13 ณ ห้องสมุด และทางเดิน ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ 
พฤ.28 ก.ค. 65 หยุดวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 

ศ.29 ก.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจ าปี 2565  
จ.1 - ศ.5 ส.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 

- วันที่ 1, 3 , 5 ส.ค. 65 มัธยมศึกษาตอนปลายสอบ 
- วันที่ 2 , 4 ส.ค. 65 มัธยมศึกษาตอนต้นสอบ 

จ.1 – พฤ.11 ส.ค.65 อาจารย์ประจ าวิชาบันทึกคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2565 
ศ.12 ส.ค. 65 หยุดวันแม่แห่งชาติ 
พ.17 ส.ค. 65 กิจกรรมไหว้ครู 
ส.27 ส.ค. 65 ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

อา.28 ส.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (รูปแบบออนไลน์) 
  



 

 

ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 
จ.26 ก.ย. - ศ.30 ก.ย.65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 

- วันที่ 26, 28 , 30 ก.ย. 65 มัธยมศึกษาตอนปลายสอบ 
วันที่ 27 , 29 ก.ย. 65 มัธยมศึกษาตอนต้นสอบ 

จ.26 ก.ย. - ศ.7 ต.ค. 65 - อาจารย์ประจ าวิชาบันทึกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1/2565 
จ.3 – พ.12 ต.ค. 65  เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
ศ.7 ต.ค. 65 กิจกรรมกีฬาสี 
อา.9 ต.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 เพ่ือชี้แจงเรืองเข้าแผนการเรียนในระดับชั้นม.4 
พฤ.13 ต.ค.– อา.20 พ.ย 65 หยุดภาคเรียนที่ 1/2565 
พฤ.13 ต.ค. 65 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 
ศ.14 ต.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจ าปี 2565  
ส.22 ต.ค. 65 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบสารสนเทศนักเรียน 

อา.23 ต.ค. 65 วันปิยะมหาราช 
จ.24 ต.ค. 65 หยุดชดเชยวันปิยะมหาราช 
พฤ.3 – พ.9 พ.ย. 65 กีฬาสาธิตครั้งที่ 45 “พิบูลบ าเพ็ญเกมส์”  
จ.21 พ.ย. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (ต่อ) 
จ.21 – ศ.25 พ.ย. 65 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 

 


