
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565  (ฉบับนักเรียน) 

 

เดือน เมษายน  2565 

วันที ่ เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

พุธท่ี 6  ❖ วันหยุดเนื่องในวันจักรี  

10.00 น. - ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับการเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565  
ด้วยระบบออนไลน์ 
- นักเรียนเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565  
ปิดระบบ เวลา 24.00 น. 

วิชาการ และ 
อาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับชั้น ม.3 

ศุกร์ที่ 8 08.30-10.00 น. พิธีสรงน้้าพระพุทธปัญญาธรรม พัฒนาองค์กรฯ 

เสาร์ที่ 9 08.45–12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ส้าหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.5 ด้วยระบบออนไลน์ 

วิชาการและ 

ตามค้าสั่งแต่งต้ัง 

พุธที่ 13-ศุกร์ที่ 15 ❖ วันหยุดเน่ืองในเทศกาลสงกรานต์  

จันทร์ที่ 18 เม.ย.–  

ศุกร์ที่ 6 พ.ค. 

 นักเรียนชั้น ม.6 เรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่ 2 

 

 

พุธที่ 20-ศุกร์ที่ 22 
เมษายน 2565   
 

 ช้าระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช้าระค่าบ้ารุงกจิกรรมสมาคมฯ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 
หมายเหตุ:  วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  ปิดระบบ15.00 น. 

ผู้ปกครอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
พุธที่ 20 13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 

ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตฯ 

วิชาการ 

เสาร์ที่ 23 08.40 –11.00 น. รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 และ 

กิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4 

วิชาการ 

13.00-15.00 น. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2565  

เพ่ือรับฟังค้าชี้แจงโครงการธนาคารหน่วยกิต   ด้วยระบบออนไลน์ 

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เดือน พฤษภาคม  2565 
วัน เดือน ป ี เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

พุธที่ 4 ❖ วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล  
อังคารที่ 10-จันทร์
ที่ 16 พฤษภาคม  
2565 

 ช้าระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช้าระค่าบ้ารุงกจิกรรมสมาคมฯ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ของ นักเรียนชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ปีการศึกษา 2565 

ผู้ปกครอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2,3,5,6 
อาทิตย์ที่ 15 ❖ วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา  
จันทร์ที่ 16 ❖ วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา  
พุธที่ 18 08.30 – 09.30 น. นักเรียนชั้น ม.3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

เพ่ือรับฟังค้าชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   
หมายเหตุ : 09.30-10.00 น.  รับหนังสือเรียน       

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ชั้น ม.3 

09.30-10.30 น. นักเรียนชั้น ม.2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือรับฟังค้าชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   
หมายเหตุ : 10.30-11.00 น.  รับหนังสือเรียน                  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ชั้น ม.2 

10.30-12.30 น. นักเรียนชั้น ม.1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือรับฟังค้าชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   
หมายเหตุ : 11.30-12.30 น.  รับหนังสือเรียน และถ่ายรูปบัตรนักเรียน                  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ชั้น ม.1 

13.00 – 14.00 น. นักเรียนชั้น ม.6 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือรับฟังค้าชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   
หมายเหตุ : 14.00-14.30 น.  รับหนังสือเรียน       

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ชั้น ม.6 

14.00-15.00 น. นักเรียนชั้น ม.5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือรับฟังค้าชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   
หมายเหตุ : 15.00-15.30 น.  รับหนังสือเรียน                  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ชั้น ม.5 

15.00-17.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือรับฟังค้าชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   
หมายเหตุ : 16.00-17.00 น.  รับหนังสือเรียน และถ่ายรูปบัตรนักเรียน                  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ชั้น ม.4 

พฤหัสบดีที่ 19 ระบบออนไลน์ นักเรียนทุกระดับชั้น ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
วิชาการ 

(งานทะเบียน) 
(งานสารสนเทศฯ) 

09.00-10.00 น. นักเรียนชั้น ม.5 -ม.6 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
10.00-11.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 -ม.4 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
11.00-12.00 น. นักเรียนชั้น ม.1-ม.2 ลงทะเบียนเรียน    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
08.30-16.30 น. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กิจการนักเรียน 

ศุกร์ที่ 20 08.30-16.30 น. กิจกรรมอบรมการใชง้านระบบ CMUD LMS ในการเรียนออนไลน์และ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 

กิจการนักเรียน 

จันทร์ที่ 23  เปิดภาคเรียนที่ 1/2565   
นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนด้วยรูปแบบผสมผสาน ระหว่างออนไลน์ (Online) 
และรูปแบบปกติ (On-Site) 

 

14.45-16.35 น. กิจกรรมฮับขวัญน้องหล้า  สมาคมผู้ปกครองฯ 

หมายเหตุ :ปฏทิินกิจกรรมน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  

              (COVID-19)                                                                           ขอ้มูล ณ วันที่ 5 เมษายน  2565 


