
          
 

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  เรื่อง  กําหนดปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

************************************* 

 ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ไดกําหนดปฏิทนิโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐   ดงัตอไปนี ้

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  

วนัจันทรที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปดเรียน/ เตรียมความพรอม  ปฐมนิเทศ 

วันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (เลือกวชิาเลือกเสรี) 

วันเสารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐ พิธีไหวครู /  กิจกรรมกีฬาสี (แบงกลุมสี)   

/เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

วันจันทรที่ ๕ – วันศุกรที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ฝกซอมกีฬาส ี

วันศุกรที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมรับนองอนุบาล ๑ 

วันจันทรที่ ๑๙ – วันศุกรที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แขงขันกีฬาสี (กลุมยอย) 

วันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันแขงขันกรีฑา ประจําปการศกึษา ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ – วันศุกรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เขาคายปฏิบัติธรรมนักเรียน ป.๓ – ป.๖ 

วันจันทรที่ ๑๐ – วันอังคารที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐ หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬบูชา/ ชดเชยวนัเขาพรรษา 

วันอังคารที่ ๑๘ – วันศุกรที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียน ชั้น ป.๖   ศึกษาแหลงเรียนรูภาคกลาง 

วันศุกรที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรยีนชั้น ป.๔  ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที ่

วันจันทรที่ ๒๔ – วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เขาคายปฏบิัติธรรมนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๒ 

วันศุกรที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 

วันพุธที่ ๒ – วันศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชวนหนูเรยีนรูสูโลกกวาง ระดับชั้นอนบุาล ๑ – ๓    

วันศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นป.๓  ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่   

วันศุกรที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมวันแม 

วันจันทรที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๐ หยุดเรียนชดเชยวันแม 

วันศุกรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นป.๒  ศึกษาแหลงเรยีนรูนอกสถานที ่

วันเสารที่ ๑๙, วันเสารที่ ๒๖ สงิหาคม,   

วันเสารที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

ทดลองวิทยนักเรยีนชั้น ป.๓ – ป.๕ 

วันศุกรที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นป.๑  ศึกษาแหลงเรยีนรูนอกสถานที ่

วันเสารที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการครอบครัวอนุบาลสัมพันธ  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันเสารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เขาคายลูกเสือ ชั้นป.๖ 

วันจันทรที่ ๒๕, วนัพุธที่ ๒๗, วนัศกุรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ป.๑ – ป.๖  สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันเสารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปดเรียนภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๐ 

  



๒ 
วันอังคารที่ ๓ – วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เขาคายภาษาอังกฤษ ป.๑ – ป.๔  (English Camp)   

                                  ตุลาคม ๒๕๖๐ อบรมสัมมนาครู + บุคลากร  โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ หยุดเรียนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

รัชกาลที่ ๙ 

วันศกุรที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ กิจกรรม”วันลอยกระทง” 

วันเสารที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเรยีนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันจันทรที่ ๒๐ – วันศุกรที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ โครงการเตรยีมความพรอมและสอบธรรมศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน – วันศุกรที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ กิจรรมสาธิตวิชาการ 

วันจันทรที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ โครงการวันพอ 

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ หยุดเรียนวันชาติ/วันพอแหงชาต ิ

วันอังคารที่ ๕ – วันเสารที่ ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาครู + บุคลากร 

วันจันทรที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ หยุดเรียนชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

วันศุกรที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมวันสงทายปเกาตอนรับปใหม ๒๕๖๐ 

วันเสารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ หยุดเรียนวันสิ้นป 

วันอาทิตยที่ ๓๑ ธนัวาคม  ๒๕๖๐ –  

วันจันทรที่ ๑  มกราคม  ๒๕๖๑ 

หยุดเรียนวันขึ้นปใหม 

วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศรบัสมัครนักเรียนชั้นอนบุาล ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ –  วันอาทิตยที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๖๑ จําหนายใบสมัครนักเรียนชัน้อนบุาล ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

วันอาทิตยที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันจันทรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน 

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ หยุดเรียนวันคร ู

วันเสารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ คอนเสิรตวงเคร่ืองสาย 

วันเสารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ คัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นักเรียนชั้น ป.๕  ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที ่

วันเสารที่ ๒๗ มกราคม  ,วันเสารที่  ๓ , 

วันเสารที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

ทดลองวิทยนักเรยีนชั้น ป.๓ – ป.๕ 

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศผลการคดัเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ รายงานตัวอนุบาล ๑ / ประชุมผูปกครองนักเรียนอนุบาล ๑  

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ รายงานตัว/ ลงทะเบยีนนักเรียนอนุบาล ๓ เขาเรียนชัน้ป.๑ 

วันศุกรที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กิจกรรมตลาดนัดเพื่อการเรียนรูอนุบาล 

วันอาทิตยที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กิจกรรมสาธิต Family  Fun  Run  ครั้งที่ ๑๐ 

วันจันทรที่ ๑๒ กุมภาพันธ  –  วันศุกรที่ ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ เตรยีมความพรอมอนุบาล ๓ ขึน้ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

  

  



๓ 
วันศุกรที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  หยุดเรียนวันตรุษจีน 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มนีาคม ๒๕๖๑ หยุดเรียนวันมาฆบชูา 

วันจันทรที่ ๕, วนัพุธที่ ๗, วันศกุรที่ ๙  มีนาคม ๒๕๖๑ สอบปลายปการศึกษา ๒/๒๕๖๐  ,ปจฉิมนิเทศนักเรียน 

ชั้น ป.๖ 

วันเสารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ปดเรียนภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๖๐ 

วันจันทรที่ ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑ สอบคัดเลือกนักเรยีนชั้น ป.๓  เขาโครงการวิทย – คณิต 

วันจันทรที่ ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑ เขาคายคณิตศาสตรนักเรียนชัน้ ป.๔, ป.๕   

วันอังคารที่ ๑๓ – วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๑ เขาคายภาษาอังกฤษ  (English Camp) นักเรียนชั้น ป.๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๑ ซอมใหญงานสาธิตฯ สัมพันธ  (รุนที่ ๒๘) 

วันเสารที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๑ งานเลี้ยงสาธิตฯ สัมพันธ’๖๐  (รุนที่ ๒๘) 

วนัอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการ Science Camp วิทยาศาสตรระดับอนุบาล 

วันศุกรที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๕ รับผลการเรียน 

นักเรียนชั้น ป.๖  รับเอกสารจบการศกึษา (ปพ.๑) 

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อนักเรียนหองเรียนใหม  ปการศกึษา  ๒๕๖๑ 

 จําหนายเสื้อผานักเรียนเครื่องแตงกาย/สมุดหนังสือ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐ – วันศุกรที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑ Day care  (อนุบาล ๑) 

วันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

 

 

       (ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร)      

                         รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  


