
 
 

ปฏิทินปฏบิตัิงาน  โรงเรียนพิมายวิทยา 

เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2564 

วัน เดือน ป กิจกรรมตามโครงการที่ปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

จ 22 มีนาคม 64    

อ 23 มีนาคม 64    

พ 24 มีนาคม 64    

พฤ 25 มีนาคม 64    

ศ 26 มีนาคม 64    

ส 27 มีนาคม 64 สอบ O-NET ม.6 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

อา 28 มีนาคม 64    

จ 29 มีนาคม 64 หยุดเรียนกรณีพิเศษ สอบ O-NET ม.6 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

อ 30 มีนาคม 64 30 มีนาคม–2 เมษายน 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2563 

คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

พ 31 มีนาคม 64    

พฤ 1 เมษายน 64    

ศ 2 เมษายน 64    

ส 3 เมษายน 64 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 หองเรียนพิเศษ คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

อา 4 เมษายน 64 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 หองเรียนพิเศษ คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

จ 5 เมษายน 64 - อำลาสถาบัน 

- สง ปพ.5 และวันสุดทายของการกรอก SGS ม.3 ม.6 

คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง 

คณะครูทุกคน 

 

อ 6 เมษายน 64    

พ 7 เมษายน 64 ครูที่ปรึกษาตรวจผลการเรียน ม.3 ม.6 คณะครูทุกคน  

พฤ 8 เมษายน 64 - ประกาศผลการเรียน ม.3 ม.6 ลงทะเบียนสอบแกตัว  

  ครั้งท่ี 1  8-20 เมษายน 2564 

- สง ปพ.5 และวันสุดทายของการกรอก SGS ม.1,2,4,5 

งานทะเบียน 

 

งานวัดผลฯ 

 

ศ 9 เมษายน 64 - อนุมัติการจบหลักสูตร ม.3 ม.6 ปการศึกษา 2563 

- ครูท่ีปรึกษาตรวจผลการเรียน ม.1,2,4,5 

งานทะเบียน 

งานวัดผลฯ 

 

ส 10 เมษายน 64    

อา 11 เมษายน 64    



2 
 

วัน เดือน ป กิจกรรมตามโครงการท่ีปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

จ 12 เมษายน 64 - ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1,2,4,5 

 12-20 เมษายน 64 ลงทะเบียนสอบแกตัวของนักเรียน 

  ชั้น ม.1,2,4,5 ครั้งที่ 1 

- ปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปการศึกษา 2563 

คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

อ 13 เมษายน 64    

พ 14 เมษายน 64    

พฤ 15 เมษายน 64    

ศ 16 เมษายน 64    

ส 17 เมษายน 64    

อา 18 เมษายน 64    

จ 19 เมษายน 64    

อ 20 เมษายน 64 วันสุดทายของการสงผลการสอบแกตัวทุกระดับชั้น  ครูผูสอน/งานวัดผลฯ  

พ 21 เมษายน 64 - ประกาศผลการทดสอบ O-NET ม.3  

- มอบตัวนักเรียนหองเรียนพิเศษ ม.1 

คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

พฤ 22 เมษายน 64 - ประกาศผลการทดสอบ O-NET ม.6 

- มอบตัวนักเรียนหองเรียนพิเศษ ม.4 

คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

ศ 23 เมษายน 64    

ส 24 เมษายน 64 24-28 เมษายน 64 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 หองปกติ  

ปการศึกษา 2564 

คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

อา 25 เมษายน 64    

จ 26 เมษายน 64 ประชุมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

อ 27 เมษายน 64    

พ 28 เมษายน 64 28-30 เมษายน 64 จัดการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่ 1/2564 

คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

พฤ 29 เมษายน 64    

ศ 30 เมษายน 64    

ส 1 พฤษภาคม 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

อา 2 พฤษภาคม 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  
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วัน เดือน ป กิจกรรมตามโครงการท่ีปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

จ 3 พฤษภาคม 64    

อ 4 พฤษภาคม 64    

พ 5 พฤษภาคม 64 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1  คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

พฤ 6 พฤษภาคม 64 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

ศ 7 พฤษภาคม 64    

ส 8 พฤษภาคม 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

อา 9 พฤษภาคม 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

จ 10 พฤษภาคม 64    

อ 11 พฤษภาคม 64 ประชุมผูปกครองปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

 พ 12 พฤษภาคม 64 ประชุมผูปกครองปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

พฤ 13 พฤษภาคม 64 ลงทะเบียนเรียน ม.2,3 ปการศึกษา 2564 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

ศ 14 พฤษภาคม 64 ลงทะเบียนเรียน ม.5,6 ปการศกึษา 2564 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  

ส 15 พฤษภาคม 64    

อา 16 พฤษภาคม 64    

จ 17 พฤษภาคม 64 เปดภาคเรียนท่ี 1/2564  คณะครูทุกคน  

อ 18 พฤษภาคม 64    

พ 18 พฤษภาคม 64    

พฤ 20 พฤษภาคม 64    

ศ 21 พฤษภาคม 64    

ส 22 พฤษภาคม 64    

อา 23 พฤษภาคม 64    

จ 24 พฤษภาคม 64    

อ 25 พฤษภาคม 64    

พ 26 พฤษภาคม 64 วันวิสาขบูชา   

พฤ 27 พฤษภาคม 64    

ศ 28 พฤษภาคม 64    

ส 29 พฤษภาคม 64    

อา 30 พฤษภาคม 64    

จ 31 พฤษภาคม 64    


