
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

15 - 18 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภทนักเรียนช้ัน ม.3 เดิม  (ออนไลน์) ผู้ได้รับแต่งต้ัง

19 - 23 ก.พ. 65 รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ออนไลน์) ผู้ได้รับแต่งต้ัง

21 - 25 ก.พ. 65 ส ำเนำข้อสอบปลำยภำค กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ

22 ก.พ. 65 ส่งผลกำรเรียนตกค้ำง 5 ภำคเรียนแรกของนักเรียนช้ัน ม.3 ครูประจ ำวิชำ

26 - 27 ก.พ. 65 สอบ O-NET ช้ัน ม.6 ปีกำรศึกษำ 2564 ผู้ได้รับแต่งต้ัง

28 ก.พ. 65 ประกำศผลกำรคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม ผู้ได้รับแต่งต้ัง

1 - 3 มี.ค. 65 สอบปลำยภำคนักเรียนช้ัน ม.3,5,6 ผู้ได้รับแต่งต้ัง

4 , 8 - 9 มี.ค. 65 สอบปลำยภำคนักเรียนช้ัน ม.1,2,4 ผู้ได้รับแต่งต้ัง

6 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผู้ได้รับแต่งต้ัง

7 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผู้ได้รับแต่งต้ัง

8 มี.ค. 65 ส่งผลกำรเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 (ปพ.5 และ SGS) ครูประจ ำวิชำ

9 - 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียนช้ัน ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร , นักเรียนท่ัวไป ผู้ได้รับแต่งต้ัง

เง่ือนไขพิเศษ และ ช้ัน ม.4 ประเภทนักเรียนท่ัวไป , เง่ือนไขพิเศษ

11 มี.ค. 65 ประกำศผลกำรเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ผ่ำนระบบ SGS วัดผล

11 มี.ค. 65 นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ย่ืนค ำร้องขอสอบแก้ตัว (ออนไลน์) นักเรียน

12 มี.ค. 65 รำยงำนตัว/มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผู้ได้รับแต่งต้ัง

13 มี.ค. 65 รำยงำนตัว/มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผู้ได้รับแต่งต้ัง

14 - 16 มี.ค. 65 นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัว (ตำมวิธีกำรท่ีครูประจ ำวิชำนัดหมำย) ผู้ได้รับแต่งต้ัง

14 มี.ค. 65 ส่งผลกำรเรียนช้ัน ม.1,2,4,5 (ปพ.5 และ SGS) ครูประจ ำวิชำ

16 มี.ค. 65 ส่งผลกำรสอบแก้ตัวนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ผ่ำนระบบออนไลน์ ครูประจ ำวิชำ

18 มี.ค. 65 ประกำศผลกำรเรียนช้ัน ม.1,2,4,5 ผ่ำนระบบ SGS วัดผล

18 มี.ค. 65 นักเรียนช้ัน ม.1,2,4,5 ย่ืนค ำร้องขอสอบแก้ตัว (ออนไลน์) นักเรียน/ครูประจ ำวิชำ

21 - 23 มี.ค. 65 นักเรียนช้ัน ม.1,2,4,5 สอบแก้ตัว (ตำมวิธีกำรท่ีครูประจ ำวิชำนัดหมำย) นักเรียน/ครูประจ ำวิชำ

25 มี.ค. 65 ส่งผลกำรสอบแก้ตัวนักเรียนช้ัน ม.1,2,4,5  ผ่ำนระบบออนไลน์ ครูประจ ำวิชำ

26 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริกำร , นักเรียน ผู้ได้รับแต่งต้ัง

ท่ัวไป , เง่ือนไขพิเศษ

27 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภทนักเรียนท่ัวไป , เง่ือนไขพิเศษ ผู้ได้รับแต่งต้ัง

(ประเภทนักเรียนช้ัน ม.3 เดิม สอบจัดช้ันเรียน)

30 มี.ค. 65 ประกำศผลกำรคัดเลือก/รำยงำนตัวนักเรียนช้ัน ม.1 ประเภทนักเรียนในเขต ผู้ได้รับแต่งต้ัง

พ้ืนท่ีบริกำร , นักเรียนท่ัวไป , เง่ือนไขพิเศษ

31 มี.ค. 65 ประกำศผลกำรคัดเลือก/รำยงำนตัวนักเรียนช้ัน ม.4 ประเภทนักเรียนท่ัวไป ผู้ได้รับแต่งต้ัง

เง่ือนไขพิเศษ 

ปฏิทินงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเขียว

ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 และต้นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565
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ปฏิทินงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเขียว

ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 และต้นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

31 มี.ค. 65 นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1 และใบประกำศนียบัตร ผู้ได้รับแต่งต้ัง

2 เม.ย. 65 มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1 (ลงทะเบียนเรียน , ซ้ืออุปกรณ์กำรเรียน) ผู้ได้รับแต่งต้ัง

3 เม.ย. 65 มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.4 (ลงทะเบียนเรียน , ซ้ืออุปกรณ์กำรเรียน) ผู้ได้รับแต่งต้ัง

12 พ.ค. 65 ลงทะเบียนเรียนนักเรียนช้ัน ม.2,3,5,6 ผู้ได้รับแต่งต้ัง

17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

ปฏิทินน้ีอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

กลุ่มบริหำรวิชำกำร


