
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม9   

ภาคเรียนที่ 2 ป?การศึกษา 2565  (ฉบับนักเรียน) 
 

 

เดือนตุลาคม 2565 

วันที ่ เวลา รายการ ผู:รับผิดชอบ 

จันทร?ที่ 3 
 

นักเรียนเข:าชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2565 
 

จันทร&ที่ 3–ศุกร&

ที่ 14 

 
ระยะเวลาเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4 (ชBวงที่ 2) วิชาการ  

(งานทะเบียน) 

เสาร&ที่ 8 08.30-12.00 น. โครงการสอบวัดความรูOทางวิทยาศาสตร& นักเรียนชั้น ม.6  วิชาการ (วิทย&ฯ) 

จันทร&ที่ 10-พุธ

ที่ 12 

 สอบแกOตัวนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ วิชาการ 

พุธที่ 12 
 

วันสุดทOายของการลงทะเบียนหลังกำหนด ภาคเรียนที่ 2/2565 วิชาการ (ทะเบียน) 

พฤหัสบดีที่ 13  ❖ วันหยุดเนื่องในวันคล0ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบพิตร 

 

ศุกร?ที่ 14 ❖ วันหยุดราชการกรณีพิเศษ 
 

จันทร&ที่ 17 
 

บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 
 

อังคารที่ 18 
 

บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.3 
 

พุธที่ 19 
 

บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 
 

อาทิตย?ที่ 23  ❖ วันหยุดเนื่องในวันปEยมหาราช 
 

จันทร?ที่ 24  ❖ วันหยุดชดเชยเนื่องในวันปEยมหาราช 
 

จันทร?ที่ 24 

ต.ค.- 

พุธที่ 2 พ.ย. 

❖ หยุดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมการแขRงขันสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 

45  “พิบูลบำเพ็ญเกมส?”  

 

พุธที่ 26 09.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-ม.5 ที่ติด 0 , ร, มผ  วิชาการ (ทะเบียน) 

พุธที่ 26 - 

จันทร&ที่ 31 

 
สอบแกOตัวนักเรียนที่ติด 0, ร, มผ ชั้น ม.1-ม.5 วิชาการ (ทะเบียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เดือนพฤศจิกายน 2565 

วันที ่ เวลา รายการ ผู:รับผิดชอบ 

พฤหัสบดีที่ 3 -

พุธที่ 9 

 
การแขRงขันสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45  “พิบูลบำเพ็ญเกมส?”            

ณ จังหวัดชลบุร ี

 

จันทร?ที่ 14 
 

นักเรียนเข:าชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2565  ตามปกต ิ
 

 

อาทิตย?ที่ 20  การทดสอบวัดความรู:พื้นฐานในการเข:าเรียนชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 1  

ป_การศึกษา 2566 

 

เสาร&ที่ 26 07.00-18.00 น. โครงการศึกษาดูงานธรณีวิทยา ของนักเรียนชั้น ม.2 วิชาการ (วิทยาศาสตร-) 

อาทิตย&ที่ 27 
08.30-12.00 น. 

ผูOปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตOน  

รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 

วิชาการและ 

ตามคำสั่งแตBงตั้ง 

13.00-16.00 น. 
ผูOปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 

 

 เดือนธันวาคม 2565 

วันที ่ เวลา รายการ ผู:รับผิดชอบ 

พฤหัสบดีที่ 1 -

อังคารที่ 13  

 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปb 2565 กิจการนักเรียน 

พฤหัสบดีที่ 1 
 

กิจกรรมวันพBอแหBงชาติ   วิชาการ (สังคม) 

13.00-20.00 น. พิธีเปdดงานกีฬาสี ประจำปb 2565  กิจการนักเรียน 

เสาร?ที่ 3 08.00-16.30 น. โครงการพี่แนะนOองมองอาชีพ (ครั้งที่ 11)  

ของนักเรียนและผูOปกครอง ชั้น ม.3   

สมาคมผูOปกครองฯ+

วิชาการ (แนะแนว) 

จันทรFที่ 5  ❖ วันหยุดเนื่องในวันคล0ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพKอแหKงชาติ 

 

อังคารที่ 6 07.30-09.00 น. กิจกรรมสBงกำลังใจใหOพี่ ม.6 กิจการนักเรียน 

พุธที่ 7 14.45-16.45 น. กิจกรรมมBวนงันลOานนา วิชาการ 

(ภาษาไทย) 

ศุกร?ที่ 9 16.30-22.00 น. คBายดาราศาสตร& วิชาการ

(วิทยาศาสตร?) 

จันทรFที่ 12 ❖ วันหยุดชดเชยเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
 

อังคารที่ 13 08.00-16.00 น. พิธีปdดงานกีฬาสี ประจำปb 2565  

จันทร&ที่ 19, พุธที ่

21, ศุกร&ที่ 23 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที4่-5 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที ่6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 

อาจารย&ทุกทBาน 

อังคารที่ 20, 

พฤหัสบดีที่ 22 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตOน สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 อาจารย&ทุกทBาน 



เสาร?ที่ 24-

อาทิตย?ที่ 25 

08.00-20.00 น. คBายผูOนำสภานักเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4 
 
 

กิจการนักเรียน 

พฤหัสบดีที่ 29 07.00-12.00 น. กิจกรรมสBงทOายปbเกBาตOอนรับปbใหมB 2566 ของนักเรียน กิจการนักเรียน 

17.30-21.00 น. กิจกรรมสBงทOายปbเกBาตOอนรับปbใหมB 2566 ของบุคลากรโรงเรียน พัฒนาองค&กรฯ 

ศุกรFที่ 30 ธ.ค.

65-จันทรFที่ 2 

ม.ค.66 

       ❖ หยุดเนื่องในโอกาสวันขึ้นป_ใหมR 2566 
 

 

 

เดือนมกราคม 2566 

วันที ่ เวลา รายการ ผู:รับผิดชอบ 

อังคารที่ 3 -

อังคารที่ 31 

 
โครงการเตรียมความพรOอมทางดOานวิชาการเพื่อสอบเขOาศึกษาตBอใน

ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปbการศึกษา 2565 

วิชาการ 

อังคารที่ 10 13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร, มผ วิชาการ (ทะเบียน) 

อังคารที่ 10-

ศุกร&ที่ 13 

 
สอบแกOตัวนักเรียนชั้นม.6 ที่ติด 0 , ร, มผ วิชาการ (ทะเบียน) 

เสาร&ที่ 14 08.30-10.00 น. การสอบวัดความรูOและทักษะกระบวนการคณิตศาสตร& ระดับชั้น ม.3 วิชาการ(คณิตศาสตร&) 

10.15-11.45 น. กิจกรรมสอบวัดความรูOทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 วิชาการ

(ภาษาอังกฤษ) 

13.00-14.30 น. กิจกรรมสอบวัดความรูOทางวิทยาศาสตร& ระดับชั้น ม.3 วิชาการ

(วิทยาศาสตร&) 

เสาร&ที่ 21 
 

ผูOปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตOน-ตอนปลาย 

ดูผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 (ม.1-5) ผBานระบบ

ออนไลน&                        

(นักเรียนชั้น ม.3 เลือกแผนการเรียนผBานระบบออนไลน& และ 

พิมพ&สBงใบเลือกแผนการเรียนที่อาจารย&ที่ปรึกษา) 

วิชาการและ 

ตามคำสั่งแตBงตั้ง 

วันจันทร&ที่ 23 
 

นักเรียน ม.3 สBงใบเลือกแผนการเรียน ครั้งที่ 1 วิชาการ 

ศุกร&ที่ 27-

อาทิตย&ที่ 29 

 
กิจกรรมคBายลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียน ชั้น ม.3  
 

วิชาการ 

(สุขศึกษา+พล

ศึกษา) 

ศุกร&ที่ 27-

อังคารที่ 31 

 
คBายวิทยาศาสตร&ทางทะเล สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 วิชาการ

(วิทยาศาสตร&) 

 

 

 



เดือนกุมภาพันธ?  2566 

วันที ่ เวลา รายการ ผู:รับผิดชอบ 

พฤหัสบดีที่ 2 
 

วันเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานเชียร& ปbการศึกษา 2566 กิจการนักเรียน 

ศุกร&ที่ 3 16.35-20.00 น. การแสดงเพลงลูกทุBงประกอบหางเครื่องของนักเรียนชั้น ม.3 วิชาการ(ศิลปะ) 

เสาร&ที่ 4-     

อาทิตย&ที่ 5 

08.30-16.30 น. นิทรรศการแนะแนวศึกษาตBอและอาชีพ ประจำปbการศึกษา 2565 

ดOวยระบบออนไลน& 

วิชาการ (แนะแนว) 

ศุกร&ที่ 10 07.00-10.00 น. งานปiจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.6 ปbการศึกษา 2565 พัฒนาองค&กรฯ 

พฤหัสบดีที่ 16 14.45-16.00 น. กิจกรรมอำลาของนักศึกษาฝlกปฏิบัติงานวิชาชีพคร ู วิชาการ 

จันทร&ที่ 20 
 

ประกาศรายชื่อผูOไมBมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 วิชาการ (งาน
ทะเบียน) 

จันทร&ที่ 27 ,พุธที่ 1 

มี.ค., ศุกร&ที ่3มี.ค. 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตOน สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2565             
 

อาจารย&ทุกทBาน 

อังคารที่ 28 ,

พฤหัสบดทีี ่2 มี.ค.

เสาร&ที่ 4 มี.ค. 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 4-5 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2565 
อาจารย&ทุกทBาน 

 

 

เดือนมีนาคม  2566 

วันที ่ เวลา รายการ ผู:รับผิดชอบ 

จันทร?ที่ 6 ❖ วันหยุดชดเชยเนื่องในวันมาฆบูชา 
 

จันทร&ที่ 20 09.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ติด 0,ร ,มผ  ภาคเรียนที่ 2/2565 วิชาการ (ทะเบียน) 

อังคารที่ 21-       

ศุกร&ที่ 24 

 
สอบแกOตัวสำหรับนักเรียนชั้น ม.3  และ 

ผูOปกครอง/นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 

หากมีขOอสงสัยใหOแจOงอาจารย&ที่ปรึกษา 

วิชาการ (ทะเบียน) 

อังคารที่ 28  09.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1, ม.2, ,ม.4 ,ม.5 ที่ติด 0,ร,มผ  

ภาคเรียนที่ 2/2565  ผBานระบบออนไลน& 

วิชาการ (ทะเบียน) 

อังคารที่ 28-      

ศุกร&ที่ 31 

 
สอบแกOตัวสำหรับนักเรียนชั้น ม.1, ม.2 ,ม.4 ,ม.5  วิชาการ (ทะเบียน) 

จันทร?ที่ 27 มี.ค.–  

ศุกร?ที่ 7 เม.ย. 

 
นักเรียนชั้น ม.6 เรียนลRวงหน:า ป_การศึกษา 2566 ชRวงที่ 1 
 

วิชาการ 

จันทร&ที่ 27 มี.ค. – 

ศุกร&ที่ 7 เม.ย. 

 
ระยะเวลาเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 วิชาการ (ทะเบียน) 

.............................    กิจกรรม Goodbye  Senior กิจการนักเรียน 

 



เดือน เมษายน  2566 

วันที ่ เวลา รายการ ผู:รับผิดชอบ 

จันทร&ที่ 3 08.00-12.00 น. โครงการเตรียมความพรOอมกBอนการสมัครสอบนักศึกษาวิชาทหาร ปb

การศึกษา 2566 

วิชาการ 

(กิจกรรมรักษาดินแดน) 

พฤหัสบดีที่ 6 ❖ วันหยุดเนื่องในวันจักรี 
 

10.00 น. - ประชุมผูOปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 3   

เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ปbการศึกษา 

2566 ดOวยระบบออนไลน& 

- นักเรียนเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ปbการศึกษา 2566  

ปcดระบบ เวลา 24.00 น. 

วิชาการ และ 

อาจารย&ที่ปรึกษา

ระดับชั้น ม.3 

ศุกร&ที่ 7 07.30-09.00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธปiญญาธรรม พัฒนาองค&กรฯ 

เสาร&ที่ 8 08.30-12.00 น. ผูOปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตOน  

รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 

 

วิชาการและ 

ตามคำสั่งแตBงตั้ง 13.00-16.00 น. ผูOปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) 

รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 

พฤหัสบดีที่ 13-

จันทร?ที่ 17 
 

❖ วันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต? 
 

อังคารที่ 18 

เม.ย.–  

ศุกร?ที่ 5 พ.ค. 

 
นักเรียนชั้น ม.6 เรียนลRวงหน:า ป_การศึกษา 2566 ชRวงที่ 2 
 

 

อังคารที่ 18 

เม.ย.–  

ศุกร?ที่ 12 พ.ค. 

 
นักเรียนชั้น ม.1 – ม.5 เรียนเสริมภาคฤดูร:อน ป_การศึกษา 2566 พัฒนาองค&กรฯ 

อังคารที่ 18  16.30-18.30 น. กิจกรรมผูOบริหารพบผูOปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ปbการศึกษา 2566 บริหาร 

พุธที่ 19 13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียนชั้น ม.4 ปbการศึกษา 2566 วิชาการ 

เสาร&ที่ 22 08.30-12.00 น. รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปbการศึกษา 2566 วิชาการ 

 

 

 

 

 

 



เดือน พฤษภาคม  2566 

วัน เดือน ป_ เวลา รายการ ผู:รับผิดชอบ 

พฤหัสบดีที่ 4 ❖ วันหยุดเนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริยFไทย 
 

พุธที่ 17 08.30–09.30 น. นักเรียนชั้น ม.3 พบอาจารย&ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟiงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 09.30-10.00 น.  รับหนังสือเรียน       

อาจารย&ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.3 

09.30-10.30 น. นักเรียนชั้น ม.2 พบอาจารย&ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟiงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 10.30-11.00 น.  รับหนังสือเรียน                  

อาจารย&ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.2 

10.30-12.30 น. นักเรียนชั้น ม.1 พบอาจารย&ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟiงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 11.30-12.30 น.  รับหนังสือเรียน และถBายรูปบัตร

นักเรียน                  

อาจารย&ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.1 

13.00 –14.00 น. นักเรียนชั้น ม.6 พบอาจารย&ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟiงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 14.00-14.30 น.  รับหนังสือเรียน       

อาจารย&ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.6 

14.00-15.00 น. นักเรียนชั้น ม.5 พบอาจารย&ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟiงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 15.00-15.30 น.  รับหนังสือเรียน                  

อาจารย&ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.5 

15.00-17.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 พบอาจารย&ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟiงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 16.00-17.00 น.  รับหนังสือเรียน และถBายรูปบัตร

นักเรียน   

อาจารย&ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.4 

พฤหัสบดีที่ 18 ระบบออนไลน& นักเรียนชั้นทุกระดับชั้น ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปbการศึกษา 

2566 

 

วิชาการ 

(งานทะเบียน) 

(งานสารสนเทศฯ) 
09.00-10.00 น. นักเรียนชั้น ม.5 -ม.6 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปbการศึกษา 

2566 

10.00-11.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 -ม.4 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปbการศึกษา 

2566 

11.00-12.00 น. นักเรียนชั้น ม.1-ม.2 ลงทะเบียนเรียน    ภาคเรียนที่ 1 ปbการศึกษา 

2566 

13.00-16.30 น. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น ม.4 ปbการศึกษา 2566 กิจการนักเรียน 

ศุกร&ที่ 19 08.30-16.30 น. กิจกรรมอบรมการใชOงานระบบ CMUD LMS ในการเรียนออนไลน&

และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น ม.1 ปbการศึกษา 2566 

กิจการนักเรียน 



จันทร?ที่ 22 
 

เปcดภาคเรียนที่ 1/2566 
 

15.45-18.00 น. กิจกรรมฮับขวัญนOองหลOา  สมาคมผูLปกครองฯ 

 

 หมายเหตุ : ปฏิทินกิจกรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูBกับสถานการณ& 

        

        ขOอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565  
 


