
ปฏทินิกจิกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม่   
ภาคเรียนที= 1 ปีการศึกษา 2565  (ฉบับนักเรียน) 

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 

 

เดอืนกรกฎาคม 2565 

วันที4  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)  

พฤหสับดีที* 7 07.45-10.00 น. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจการนกัเรียน  

พุธที4 13 -ศุกร์ที4 
15 

❖ วันหยุดเนื*องในวันอาสาฬหบชูา, วันเข้าพรรษา และ
วันหยุดราชการกรณีพเิศษ 

 

 

ศกุร์ที* 15 16.00 น. ผู้ปกครองนกัเรียนชั Kน ม.6 ดผูลการสอบกลางภาคเรียนที* 
1/2565 (ออนไลน์) 

วชิาการ  

จนัทร์ที* 18 13.00-19.00 น. กิจกรรมรับน้อง Freshy กิจการนกัเรียน  

พธุที* 20 14.50–16.35 น. โครงการมอบเกียรตบิตัรนกัเรียนที*มีผลการเรียนดี ปีการศกึษา 
2564 สาํหรับนกัเรียนชั Kนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

วชิาการ 
 

จนัทร์ที* 25 14.00–16.00 น. โครงการมอบเกียรตบิตัรนกัเรียนที*มีผลการเรียนดี ปีการศกึษา 
2564 สาํหรับนกัเรียนชั Kนมธัยมศกึษาตอนต้น 

วชิาการ 
 

พธุที* 27 07.45-08.15 น. กิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั วชิาการ (สงัคม)  

พฤหสับดทีี4 28  ❖ วันหยุดเนื*องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็
พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 

 

ศุกร์ที4 29 ❖ วันหยุดราชการพเิศษ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เดอืนสงิหาคม 2565 

วันที4  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)  

จนัทร์ที< 1-พธุที< 31 รับสมคัรทาง 
Internet 

รับสมคัรนกัเรียนระดบัชั Kน ม.4 (วมว.) ปีการศกึษา 2566 วชิาการ (วมว.)  

จนัทร์ที* 1 และพธุ
ที* 3  

 
นกัเรียนชั Kนมธัยมศกึษาตอนต้น สอบกลางภาคเรียนที* 
1/2565 

อาจารย์ทกุทา่น  

องัคารที* 2 ,
พฤหสับดีที* 4, 
เสาร์ที* 6 

 
นกัเรียนชั Kนมธัยมศกึษาปีที* 4-5 สอบกลางภาคเรียนที* 
1/2565 

นกัเรียนชั Kนมธัยมศกึษาปีที* 6 สอบปลายภาคเรียนที* 
1/2565 

อาจารย์ทกุทา่น 

 

ศกุร์ที* 5 07.45–08.15 น. กิจกรรมเนื<องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  

สมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงและวนัแมแ่หง่ชาต ิ

วชิาการ (สงัคม) 
 

จนัทร์ที* 8-ศกุร์ที* 
12  

 
(งดการเรียนการสอน) การศกึษาดงูานของบคุลากร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที*โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปีการศกึษา 2565 

พฒันาองค์กรฯ 
 

ศุกร์ที4 12  ❖ วันหยุดเนื*องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงและวันแม่แห่งชาต ิ

 

 

จนัทร์ที<15-ศกุร์ที< 19 
 

กิจกรรมสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ วชิาการ 
(วิทยาศาสตร์) 

 

พฤหสับดีที* 25  ฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ สาํหรับนกัเรียนชั Kน ม.ต้น และ  
ม.ปลาย 

บริหารทั*วไป 
 

จนัทร์ที< 15-พธุที< 31 
 

โครงการลกูช้างทวัร์ วชิาการ (แนะแนว)  

 เ  เสาร์ที* 20 
 

ผู้ปกครองนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาชั Kนปีที* 1-5  
ดผูลการสอบกลางภาคเรียนที* 1/2565 (ม.1-5) ผา่นระบบ
ออนไลน์ 

วชิาการ  
 

07.00-16.30 น. กิจกรรมรับน้องขึ Kนดอย 
 

กิจการนกัเรียน  

พธุที* 24-ศกุร์ที* 26 
 

สปัดาห์ห้องสมดุ วชิาการ  

ศกุร์ที< 26-จนัทร์ที< 
29 

 
นกัเรียน ชั Kน ม.5 (โครงการ วมว.มช.) นําเสนอผลงาน
ทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์  (Forum) ด้วยระบบ
ออนไลน์ 

โครงการ วมว.มช. 
 

เสาร์ที3 27 09.00-11.00 น. โครงการทดสอบวดัความรู้และทกัษะกระบวณการ
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั Kนม.6 

คณิตศาสตร์  

 
 

 

 



เดอืนกันยายน 2565 

วันที4  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

ศกุร์ที< 9 10.00-11.00 น. พิธีมอบทนุการศกึษา ประจําปีการศกึษา 2565 วชิาการ(แนะแนว) 

17.00-20.00 น. กิจกรรม Show Cheer  สาํหรับนกัเรียนชั Kน ม.1 และ  
ม.4/6-ม.4/7 

 

ศกุร์ที* 16 17.00-20.00น. งานปิดห้องเชียร์ Demon To Demon  

สาํหรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4/6-ม.4/7 

กิจการนกัเรียน 

จนัทร์ที* 19 09.00 น. ประกาศรายชื*อผู้ ไมมี่สทิธิuสอบปลายภาคเรียนที* 1/2565 วชิาการ 

จนัทร์ที* 26 ,พธุที* 
28 , ศกุร์ที* 30 

 
นกัเรียนชั Kนมธัยมศกึษาตอนต้น สอบปลายภาคเรียนที* 
1/2565  

อาจารย์ทกุทา่น 

พธุที* 28 หลงัสอบ 

คาบสดุท้าย 

นกัเรียนระดบัชั Kนมธัยมศกึษาตอนต้น 

พบอาจารย์ที*ปรึกษารับเอกสารลงทะเบียน 

 

องัคารที* 27 ก.ย. 
พฤหสับดีที< 29 ก.ย. 

เสาร์ที* 1 ต.ค. 

 
นกัเรียนชั Kนมธัยมศกึษาปีที* 4-5 สอบปลายภาคเรียนที* 
1/2565 

นกัเรียนชั Kนมธัยมศกึษาปีที* 6  สอบกลางภาคเรียนที* 
2/2565  

อาจารย์ทกุทา่น 

พฤหสับดีที* 29 09.00-09.30 น. นกัเรียนชั Kน ม.3 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที* 2 ปี
การศกึษา 2565 

 

09.00-10.00 น. นกัเรียนชั Kน ม.2 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที* 2 ปี
การศกึษา 2565 

 

10.00-10.30 น. นกัเรียนชั Kน ม.1 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที* 2 ปี
การศกึษา 2565 

 

หลงัสอบ 

คาบสดุท้าย 

นกัเรียนระดบัชั Kนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

พบอาจารย์ที*ปรึกษารับเอกสารลงทะเบียน 

อาจารย์ที*ปรึกษา 

ชั Kน ม.ปลาย 

ศกุร์ที* 30 09.00-09.30 น. นกัเรียนชั Kน ม.6 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที* 2 ปี
การศกึษา 2565 

 

09.00-10.00 น. นกัเรียนชั Kน ม.5 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที* 2 ปี
การศกึษา 2565 

 

10.00-10.30 น. นกัเรียนชั Kน ม.4 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที* 2 ปี
การศกึษา 2565 

 

  
  

 หมายเหตุ : ปฏิทินกิจกรรมนี K อาจมีการเปลี*ยนแปลงขึ Kนอยูก่บัสถานการณ์ 
        
        ข้อมลู ณ วนัที* 8 กรกฎาคม 2565  
 


