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ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระหว่างเดือนมีนาคม -เดือนพฤษภาคม  2564 (ฉบับนักเรียน) 

 
 
 
 

เดือนมีนาคม  2564 
วันที ่ เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ 

อังคารที่ 23 06.15-20.30 กิจกรรมคา่ยลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียนช้ัน ม.3  
ณ ค่ายแทนคณุ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

วิชาการ 
(สุขศึกษา+พลศึกษา) 

ศุกร์ที่ 26 ❖ วันหยุดราชการประจ าภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปี  

เสาร์ที่ 27 และ 
จันทร์ที่ 29 

 การสอบ O-NET ของนักเรียนชัน้ ม.6 ปีการศึกษา 2563  

อังคารที่ 30 มี.ค.–  
จันทร์ที่ 5 เม.ย. 

 นักเรียนชัน้ ม.6 เรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2564  ช่วงที่ 1 
 

วิชาการ 

อังคารที่ 30 มี.ค.–  
ศุกร์ที่ 9 เม.ย. 

 ระยะเวลาเปลี่ยนแผนการเรยีนของนักเรียนช้ัน ม.6 วิชาการ (ทะเบียน) 

อังคารที่ 30 08.00-12.30 น. โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนการสมคัรสอบนักศึกษาวิชาทหาร 
ปีการศึกษา 2564 

วิชาการ 
(กิจกรรมรักษาดินแดน) 

09.00-12.00 น. โครงการ STSE Fund ในหัวข้อ  
“คิดแก้ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส าเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม”  

 

พุธที่ 31 08.00-16.30 น. การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โครงการวมว.-มช. ประจ าปีการศึกษา 2564 

งานโครงการ วมว.มช. 

15.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ติด 0,ร ,มผ  ภาคเรียนท่ี 2/2563  
 
 
 
 

เดือน เมษายน  2564 
วันที ่ เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

พฤหัสบดีท่ี 1-พุธที่ 7  สอบแก้ตัวส าหรับนักเรียนชัน้ ม.3   วิชาการ (ทะเบียน) 
พฤหัสบดีที่ 1  08.30-16.30 น. สอบแก้ตัว กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ,ภาษาไทย  
ศุกร์ที่ 2  08.30-16.30 น. สอบแก้ตัว กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา  
เสาร์ที่ 3-อาทิตย์ที่ 4  การสอบวิชาสามัญ ของนักเรียนช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2563  
จันทร์ที่ 5  08.30-16.30 น. สอบแก้ตัว กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ,ศลิปะ  
พุธที่ 7 08.30-16.30 น. สอบแก้ตัว กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา,การงานพ้ืนฐานอาชีพ  
ศุกร์ที่ 9 07.30-09.30 น. พิธีสรงน้ าพระพุทธปัญญาธรรม พัฒนาองค์กรฯ 
เสาร์ที่ 10   การทดสอบ กสพท.ปี2564  
จันทร์ที่ 12 17.00 น.เป็นต้นไป สาธิตปิ๊กดอย ณ ลานช้างโรงเรียนสาธิตฯ ชมรมศิษย์เกฯ่ 
จันทร์ที่ 12-ศุกร์ที่ 16 ❖ วันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  
จันทร์ที่ 19 เม.ย.- 
ศุกร์ที1่4 พ.ค. 

 - นักเรียนชัน้ ม.6 เรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2564  ช่วงที่ 2 
- นักเรียนชัน้ ม.1-5 เรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564   

 

จันทร์ที่ 19 16.30-18.30 น. กิจกรรมผู้บรหิารพบผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 2564 บริหาร 
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เดือน เมษายน  2564 
วันที ่ เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

อังคารที่ 20  08.30 น. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1, ม.2,ม.4,ม.5 ที่ติด0,ร,มผ ภาคเรยีนที่ 2/2563 วิชาการ (ทะเบียน) 
อังคารที่ 20-ศุกร์ที่ 23  สอบแก้ตัวส าหรับนักเรียนชัน้ ม.1, ม.2 ,ม.4  ม.5  วิชาการ (ทะเบียน) 
อังคารที่ 20  08.30-16.30 น. สอบแก้ตัว กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ,ภาษาไทย  
พุธที่ 21  08.30-16.30 น. สอบแก้ตัว กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา  
พฤหัสบดีที่ 22  08.30-16.30 น. สอบแก้ตัว กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ,ศลิปะ  
พฤหัสบดีที่ 22 14.00-16.30 น. งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2563 พัฒนาองค์กรฯ 
ศุกร์ที่ 23  08.30-16.30 น. สอบแก้ตัว กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา,การงานพ้ืนฐานอาชีพ  
เสาร์ที่ 24  นักเรียน ช้ัน ม.6 (โครงการ วมว.มช.) รายงานตัวเข้าหอพัก งานโครงการ วมว.มช. 
จันทร์ที่ 26 เม.ย.- 
ศุกร์ที่ 7 พ.ค. 

 นักเรียน ช้ัน ม.6 (โครงการ วมว.มช.) เรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2564 งานโครงการ วมว.มช. 

 
 
 
 

เดือน พฤษภาคม  2564 
วัน เดือน ป ี เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

เสาร์ที่ 1 08.30–12.00 น. -ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
รับผลการเรียน ภาคเรยีนที่ 2/2563 
(นักเรียนช้ัน ม.3 เลือกแผนการเรยีนผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 2 และ 
พิมพ์ส่งใบเลือกแผนการเรียนท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา วันพุธที่ 5 พฤษภาคม  
2564 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

13.00-16.00 น. ผู้ปกครองนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) 
รับผลการเรียน ภาคเรยีนที่ 2/2563 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับชั้น ม.4-ม.5 

อังคารที่ 4 ❖ วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล  
ศุกร์ที่ 7 16.30 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรยีนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2564 วิชาการ 
เสาร์ที่ 8 08.30 –12.00 น. รับมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2564 วิชาการ 
จันทร์ที่ 10 ❖ วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล  

เสาร์ที่ 15 8.00-12.00 น. 
13.00-15.00 น. 

- นักเรียน ช้ัน ม.4-5 (โครงการ วมว.มช.) รายงานตัวเข้าหอพัก 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. ช้ัน ม. 4-5  

งานโครงการ วมว.มช. 

พุธที ่20 – จันทร์ที ่24  ค่ายเตรียมความพร้อมของนักเรยีน (วมว.)  งานโครงการ วมว.มช. 
พฤหัสบดีที่ 27 09.00 – 10.00น. นักเรียนช้ัน ม.2 ,ม.3 พบอาจารยท์ี่ปรึกษา                        

เพื่อรับเอกสารชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ม.2,ม.3 
09.00 – 11.00น. ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนกัเรียน ช้ัน ม.1  บริหาร/วิชาการ 
11.00 – 12.00น. นักเรียนช้ัน ม.1 พบอาจารย์ที่ปรกึษา 

เพื่อรับเอกสารชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ม.1 
13.00 – 14.00น. นักเรียนช้ัน ม.5,ม.6 พบอาจารย์ที่ปรึกษา                        

เพื่อรับเอกสารชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ม.5,ม.6 
13.00 – 15.00น. ปฐมนิเทศนักเรยีน ช้ัน ม.4  บริหาร/วิชาการ 
15.00 – 16.00น. นักเรียนช้ัน ม.4 พบอาจารย์ที่ปรกึษา  

เพื่อรับเอกสารชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ม.4 



3 
  

เดือน พฤษภาคม  2564 
วัน เดือน ป ี เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

ศุกร์ที่ 28 ระบบออนไลน ์ นักเรียนช้ันทุกระดับชั้น ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
วิชาการ 

(งานทะเบียน) 
(งานสารสนเทศฯ) 

09.00-10.00 น. นักเรียนช้ัน ม.5 -ม.6 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
10.00-11.00 น. นักเรียนช้ัน ม.3 -ม.4 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
11.00-12.00 น. นักเรียนช้ัน ม.1-ม.2 ลงทะเบียนเรียน    ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
13.00-16.30 น. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2564 กิจการนักเรยีน 

เสาร์ที่ 29 08.30-16.30 น. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 2564 กิจการนักเรยีน 
จันทร์ที ่31  เปิดภาคเรียนที่ 1/2564  

07.30-10.00 น. กิจกรรมฮับขวัญน้องหลา้  พัฒนาองค์กรฯ 
 

 

 หมายเหตุ :  ก าหนดการกิจกรรมต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

      ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มนีาคม  2564 


