
 
ปฏิทินงานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565) 
 

วัน/เดือน/ปี รายการที่ต้องปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
8 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุกฝ่าย 

4-10 มกราคม 2565 สอบระหว่างเรียน/กลางภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
11-17 มกราคม 2565 

ครูประจำวิชา ป.5-ป.6 จัดทำคะแนนระหว่างเรยีน (ครั้งท่ี 3) 10 คะแนน  
ลงใน School ICT (รวม 60 คะแนน) 
ครูประจำวิชา ม.1-ม.6 จัดทำคะแนนก่อนกลางภาค ในระบบ SGS 

ครูประจำวิชา 
 
 

18 มกราคม 2565 ปิดระบบ SGS และ School ICT คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
เพ่ือประมวลผลคะแนนระหว่างเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  
และคะแนนก่อนกลางภาคเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  

งานทะเบียน-วัดผล 

19 มกราคม 2565 ประกาศผลการเรียนระหว่างเรียนและกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน-วัดผล 
20-21 มกราคม 2565 จัดทำใบแจ้งผลการสอบระหว่างเรยีนและก่อนกลางภาคเรียน ที่ 2/2564                                  งานทะเบียน-วัดผล 
31 มกราคม - 
5 กุมภาพันธ์ 2565 

เรียน ON-LINE หรือ ON-HAND ที่หอนอน ครูประจำวิชา 

7-23 กุมภาพันธ์ 2565 เรียนบนช้ันเรยีนวันจันทร์-ศุกร์ และเรียนชดเชยวันเสาร ์ ครูประจำวิชา 
8 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนทีม่ีเวลาเรยีนไม่ถึง 80% ยื่นคำร้องขอมีสิทธ์ิสอบ งานทะเบียน-วัดผล 
9 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ยื่นคำร้องขอมีสิทธ์ิสอบ งานทะเบียน-วัดผล 
10-15 กุมภาพันธ์ 2565 ครูประจำวิชา ทุกรายวิชาจัดทำคะแนนสิ้นสดุการเรียนและหลังกลางภาคเรยีน                      

เพื่อตรวจสอบคะแนนรวมและติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ำ 
ครูประจำวิชา 
 

12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 สทศ. 
13 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ O-NET ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  สทศ. 
24-25 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาสอบปลายป ีปีการศึกษา 2564  งานทะเบียน-วัดผล 
24-26 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน-วัดผล 
23-25 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน-วัดผล 
26-27 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ O-NET ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สทศ. 

27 กุมภาพันธ์ 2565 
ถึง 

9 มีนาคม 2565 

ครูประจำวิชา ป.5-ป.6  จัดทำคะแนนสิ้นสดุการเรียน ลงในระบบ School ICT  
(รวม 100 คะแนน) 
ครูประจำวิชา ม.1-ม.6 จัดทำคะแนนหลังกลางภาค ในระบบ SGS (รวม 100 คะแนน) 

ครูประจำวิชา 
 
 

10 มีนาคม 2565 ปิดระบบ School ICT และ SGS คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
(เวลา 10.00 น.) 

งานทะเบียน-วัดผล 



เพ่ือประมวลผลคะแนนสิ้นสุดการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
และหลังกลางภาค ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-6  

14 มีนาคม 2565 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน-วัดผล 
14 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรยีน 0 ร มส และ มผ  

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
งานทะเบียน-วัดผล 

14 –17 มีนาคม 2565 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 แก้ไขผลการเรียน 0 ร มส และ มผ คร้ังท่ี 1  งานทะเบียน-วัดผล 
วัน/เดือน/ปี รายการที่ต้องปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

17 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีผลการเรยีน 0 ร มส และ มผ  
คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

งานทะเบียน-วัดผล 

17-21 มีนาคม 2565 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 แก้ไขผลการเรียน 0 ร มส และ มผ คร้ังท่ี 2  
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

งานทะเบียน-วัดผล 

22 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีต้องเรียนซ้ำ งานทะเบียน-วัดผล 
24 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สทศ. 
25 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สทศ. 
28 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สทศ. 
31 มีนาคม 2565 อนุมัติการจบการศึกษา รอบท่ี 1 งานทะเบียน-วัดผล 
 รับเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

รับเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
รับเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

งานทะเบียน-วัดผล 

 อนุมัติการจบการศึกษา รอบท่ี 2 งานทะเบียน-วัดผล 
หมายเหตุ ปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


