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ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

เรื่อง  ปฏิทินกิจกรรม การปฏิบัติงาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
 

เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้บริหารได้รับทราบปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติงานของโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยทั่วกันและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบโรงเรียนได้ถูกต้อง ทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จึงขอประกาศให้ทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

เดือนพฤษภาคม  2565 

1 10 - 14 พ.ค. 65 ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะชวีิตประจ าปี
การศกึษา 2565  

ครูผู้สอน /      
นักเรียนใหม่ 

มัธยมศึกษา  

2 10 พ.ค. 65 นักเรียนใหม่และย้ายเข้ายื่นหลักฐานทางการเรียน  นักเรียน/งานทะเบียน มัธยมศึกษา  

3 12 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 
2565  

ทุกคน อนุบาลและ
ประถมศึกษา 

4 14 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 
2565  

ทุกคน มัธยมศึกษา 

5 15 พ.ค. 65 นักเรียนเข้าหอพัก ก่อนเวลา 18.00 น.  ทุกคน มัธยมศึกษา 

6 16 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / ปฐมนิเทศ
นักเรียน 

ทุกคน  

7 16 - 20 พ.ค. 65 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 1 การเงิน  

8 17 – 20 พ.ค. 65 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวนกัเรียน ม.2 - ม.6 ครั้งที่ 1  ครูผู้สอน / นักเรียน/   
งานวัดผล 

 

9 23 – 27  พ.ค. 65 
 

ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวนกัเรียน ม.2 - ม.6 ครั้งที่ 2  ครูผู้สอน / นักเรียน/   
งานวัดผล 

 

10 30 พ.ค. - 2 มิ.ย.
65 
 

ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวนกัเรียน ม.2 - ม.6 ครั้งที่ 3 
 

ครูผู้สอน / นักเรียน/   
งานวัดผล  

11 3 มิ.ย. 65 หยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ      
พระราชิน ี

ทุกคน 
 

เดือนมิถุนายน  2565 
12 8 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีงานค้างไม่อนุญาตกลบับ้าน ฝ่ายทะเบียน/       

บริหารหอพัก 
 

13 16 - 20 มิ.ย. 65 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 2 การเงิน  
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ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

14 9-12 มิ.ย. 65 สัปดาห์นักเรียนกลับบ้าน ครั้งที่ 1 
(นักเรียนสามารถ 
กลับบ้านได้หลังละหมาดซุฮฺรีของวันที่   8 มิ.ย. 65 และ
กลับเข้าหอพัก ภายในวนัที่ 12 มิ.ย. 65 กอ่นเวลา 18.00 
น. เท่านั้น) 

นักเรียน/หอพัก 

 

เดือนกรกฎาคม 2565 
15 4  ก.ค. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีงานค้างไม่อนุญาตกลบับ้าน ฝ่ายทะเบียน/บริหาร

หอพัก 
 

16 7-8  ก.ค. 65 สัปดาห์นักเรียนกลับบ้าน ครั้งที่ 2 
(นักเรียนสามารถกลับบ้านได้หลังละหมาดซุฮฺรีของวันที่ 6  
ก.ค. 65 และกลับเข้าหอพัก ภายในวันที ่17  ก.ค. 65 
ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น) 

นักเรียน/หอพัก  

17 11-15 ก.ค. 65 หยุดเรียนเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ทุกคน  

18 16 - 20 ก.ค. 65 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 3 การเงิน  

19 17 ก.ค. 65 นักเรียนเข้าหอพัก ก่อนเวลา 18.00 น. เทา่นั้น นักเรียน/หอพัก  

20 18 ก.ค. 65 เปิดเรียนหลังจากปิดวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ครูผู้สอน/นักเรียน  

21 25 – 27 ก.ค. 65 สอบกลางภาคนักเรียนทกุระดับชั้น  ภาคเรียนที่ 1        
ปี 2565 

ครูผู้สอน/นักเรียน/     
งานวัดผล 

 

22 28 ก.ค. 65 หยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ทุกคน  

เดือนสิงหาคม  2565 
23 8 – 10 ส.ค. 65 จัดกิจกรรม BBR  ทุกคน  

24 8 ส.ค. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีงานค้างไม่อนุญาตกลบับ้าน ฝ่ายทะเบียน/บริหาร
หอพัก 

 

25 12 ส.ค. 65 หยุดเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาต ิ ทุกคน  

26 11 -14 ส.ค. 65 สัปดาห์นักเรียนกลับบ้าน ครั้งที่ 3 
(นักเรียนสามารถกลับบ้านได้หลังละหมาดซุฮฺรีของวันที่ 
10 ส.ค. 65 และกลับเข้าหอพัก ภายในวันที ่14 ส.ค. 65 
ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น) 

นักเรียน/หอพัก  

27 16 - 20 ส.ค. 65 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 4 การเงิน  

เดือนกันยายน 2565 
28 5  ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีงานค้างไม่อนุญาตกลบับ้าน ฝ่ายทะเบียน/    

บริหารหอพัก 
 

29 7  ก.ย. 65 ครูส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ ครูผู้สอน/งานวิชาการ  
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ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

30 8 - 11 ก.ย. 65 สัปดาห์นักเรียนกลับบ้าน ครั้งที่ 4 
(นักเรียนสามารถกลับบ้านได้หลังละหมาดซุฮฺรีของวันที่  
7  ก.ย. 65 และกลับเข้าหอพัก ภายในวันที่ 11 ก.ย. 65 
ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น) 

นักเรียน/หอพัก  

31 16 - 20 ก.ย. 65 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 5 การเงิน  

32 19 – 21  ก.ย. 65 มหกรรมน าเสนองานวิจยัทั้งนักเรียนและครูบุคลากร ทุกคน  
 

33 26 – 30  ก.ย. 65 สอบปลายภาคนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1        
ปี 2565 (ระดับประถมศึกษา) 

ทุกคน  

เดือนตุลาคม 2565 
34 3 - 6 ต.ค. 65 สอบปลายภาคนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1        

ปี 2565 (ระดับมัธยมศึกษา) 
ครูผู้สอน/นักเรียน/

งานวัดผล 
 

35 6 ต.ค. 65 นักเรียนกลับบ้าน ตั้งแต่หลังละหมาดซุฮฺรีของวันที่ 6  
ต.ค. 65 

ทุกคน มัธยมศึกษา 

36 7 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2565 นักเรียน  
37 13 ต.ค. 65 วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ทุกคน  

38 
17 ต.ค. 65 ประกาศผลการเรียนของนักเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ 

iSchool 
งานวัดผล  

ภาคเรียนที่ 2 
เดือนพฤศจิกายน  2565 

39 30 ต.ค. 65 
 

- ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
- แจ้งผลการเรียนตามแบบ ปพ.6 ให้ผู้ปกครองรบัทราบ 
- นักเรียนเข้าหอพักไดต้ัง้แต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ทุกกลุ่มภารกิจ  

40 31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทุกกลุ่มภารกิจ  
 
 

หมายเหตุ   ยังไม่รวมกจิกรรม และการเรียนการสอน ตามโปรแกรมพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะมีการประกาศ
ต่างหาก 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งทางกลุ่มงานทะเบียน
และวัดผลจะได้ประกาศเป็นครั้งคราวไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2565 
 
 
 

(นายยูซุฟ    แขกพงศ์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 


