ตารางกิจกรรมโรงเรียน ระหว่างเดือนมกราคม –เดือนเมษายน 2561
เดือนมกราคม 2561
วันที่
อังคารที่ 23

พฤหัสบดีที่ 25
ศุกร์ที่ 26

เวลา

17.30-20.00 น.

จันทร์ที่ 29 มกราคมศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์

รายการ
 งดการเรียนการสอน เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 52 ประจาปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยกเว้น นักเรียนชัน้ ม.1 (ร่วมรับเสด็จฯ เวลา 05.30-10.00 น.) และ
ม.6 (เรียนโครงการเตรียมพร้อมเพื่อการทดสอบเข้าฯ)
วันเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานเชียร์ปีการศึกษา 2561
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้สนับสนุนและบุคลากร
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบ O-NET
สาหรับนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

กิจการนักเรียน
บริหารทั่วไป
วิชาการ

เดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่
เสาร์ที่ 3-อาทิตย์ที่ 4
จันทร์ที่ 5
พฤหัสบดีที่ 8
ศุกร์ที่ 9
เสาร์ที่ 10
อังคารที่ 13
จันทร์ที่ 19 –ศุกร์ที่ 23
พฤหัสบดีที่ 22
เสาร์ที่ 24อังคารที่ 27

เวลา

08.30-16.30 น.
13.50-16.30
08.00-16.00 น.
08.30-10.00 น.
10.15-11.45 น.

14.45-16.00 น.

รายการ
การทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ม.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มสี ิทธ์สอบ
ปลายภาคเรียน ที่ 2 /2560 (ม.1-5)
นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเปิดโลกภูมิศาสตร์ไทย
โครงการค้นฝัน สานสาเร็จ สาหรับนักเรียนชั้น ม.3
การสอบวัดความรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ม.3
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มสี ิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
สัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมอาลาของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
 งดการเรียนการสอน
การทดสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้น ม.6

ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)
วิชาการ
(งานทะเบียน)
วิชาการ (แนะแนว)
วิชาการ (สังคม)
วิชาการ
วิชาการ (คณิต)
วิชาการ
(ภาษาต่างประเทศ)
วิชาการ (งานทะเบียน)

เดือนมีนาคม 2561
วันที่
พุธที่ 28 ก.พ.,จันทร์
ที่ 5 และพุธที่ 7 มี.ค.
พฤหัสบดีที่ 1
ศุกร์ที่ 2 ,อังคารที่ 6
และพฤหัสบดีที่ 8
เสาร์ที่ 3-อาทิตย์ที่ 4

เวลา

รายการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
 งดการเรียนการสอน เนื่องในวันมาฆะบูชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
และนักเรียนชั้น ม.3 สอบ O - NET ปีการศึกษา 2560
3 กลุ่มสาระฯ: วิชาสุขศึกษา-พลศึกษา , วิชาการงานฯและวิชาศิลปะ
การทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนชั้น ม.6)

ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)
อาจารย์ทุกท่าน

อาจารย์ทุกท่าน

เดือนมีนาคม 2561
วันที่
เสาร์ท1ี่ 7อาทิตย์ที่ 18
จันทร์ที่ 19
อังคารที่ 20-ศุกร์ที่ 23
พฤหัสบดีที่ 22
เสาร์ที่ 24
จันทร์ที่26- ศุกร์ท3ี่ 0
จันทร์ที่ 26 มีนาคม –
จันทร์ที่ 9 เมษายน
จันทร์ที่ 26 มี.ค.–
ศุกร์ที่ 4 พ.ค.
เสาร์ที่ 31

วันที่
จันทร์ที่ 2

เวลา

09.00 น.
09.00 น.

12.00-17.00 น.

เวลา
08.00-12.00 น.

08.30-10.00 น.
08.30–12.00 น.
13.00-16.00 น.

พฤหัสบดีที่ 12 –
อังคารที่ 17
อังคารที่ 10
เสาร์ที่ 21
เสาร์ที่ 21 –
อาทิตย์ที่ 22

ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ติด 0,ร ,มผ ภาคเรียนที่ 2/2560
สอบแก้ตัวสาหรับนักเรียนชั้น ม.3
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1, ม.2 , ม.3 ,ม.4 ม.5
ที่ติด 0,ร ,มผ ภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรม Goodbye Senior
สอบแก้ตัวสาหรับนักเรียนชั้น ม.1, ม.2 , ม.3 ,ม.4 ม.5
ระยะเวลาเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6

วิชาการ (ทะเบียน)
วิชาการ (ทะเบียน)
วิชาการ (ทะเบียน)

นักเรียนชัน้ ม.6 เรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2561

16.30-18.30 น.
จันทร์ที่ 2 เม.ย.ศุกร์ที่ 4 พ.ค.
พฤหัสบดีที่ 5
ศุกร์ที่ 6
เสาร์ที่ 7

รายการ
การทดสอบ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียนชั้น ม.6

13.00 น.
08.30 –12.00 น.
12.30-16.00 น.
08.30 –14.30 น.

กิจการนักเรียน
วิชาการ (ทะเบียน)
วิชาการ (ทะเบียน)
วิชาการ
พัฒนาองค์กรฯ

งานปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้น ม.6
เดือน เมษายน 2561
รายการ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครสอบ
นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมผู้ปบริหารพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนชัน้ ม.1 – ม.5 เรียนเสริมภาคฤดูร้อน
พิธีสรงน้าพระพุทธปัญญาธรรม
งดการเรียนการสอน เนื่องในวันจักรี
-ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
 งดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
โครงการศีล สติ สมาธิกับการเรียน และการทางาน
ของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)
วิชาการ
(กิจกรรมรักษาดินแดน)
บริหาร
พัฒนาองค์กรฯ
พัฒนาองค์กรฯ

วิชาการและ
ตามคาสั่งแต่งตั้ง

วิชาการ
วิชาการ
กิจการนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561

