
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม9   

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม (ฉบับนักเรียน) 

 

เดือนมีนาคม  2566 

วันที ่ เวลา รายการ ผู8รับผิดชอบ 

จันทร=ที่ 6 ❖ วันหยุดชดเชยเนื่องในวันมาฆบูชา 
 

อังคารที่ 7-พฤหัสบดี

ที่ 9 

 สอบนอกตาราง  

จันทร8ที่ 20 16.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ติด 0 ,ร ,มผ  ภาคเรียนที่ 2/2565 วิชาการ

(ทะเบียน) 

อังคารที่ 21-ศุกร8ที่ 

24 

 
สอบแกSตัวสำหรับนักเรียนชั้น ม.3  และผูSปกครอง/นักเรียนตรวจสอบผลการ

เรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 หากมีขSอสงสัยใหSแจSงอาจารย8ที่ปรึกษา 

วิชาการ 

(ทะเบียน) 

จันทร8ที่ 27 
13.30 น. ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 4/ 2566 

(รับรองผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2565) 

วิชาการ 

 
 16.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1, ม.2, ,ม.4 ,ม.5 ที่ติด 0,ร,มผ  

ภาคเรียนที่ 2/2565  ผ\านระบบออนไลน8 

วิชาการ

(ทะเบียน) 

อังคารที่ 28-ศุกร1ที่ 31  
 

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

จันทร=ที่ 27 มี.ค.–  

ศุกร=ที่ 7 เม.ย. 

 
นักเรียนชั้น ม.6 เรียนลDวงหน8า ปHการศึกษา 2566 ชDวงที่ 1 

- วันจันทร8ที่ 27 มีนาคม - วันพุธที่ 5 เมษายน 2566  เรียน On-site ที่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม\ 

- วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันพุธที่ 12 เมษายน 2566  เรียน Online ผ\านระบบ 
CMUD LMS 
 

วิชาการ 

จันทร8ที่ 27 มี.ค. – 

ศุกร8ที่ 7 เม.ย. 

 
ระยะเวลาเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 วิชาการ (ทะเบียน) 

 

 

เดือน เมษายน  2566 

วันที ่ เวลา รายการ ผู8รับผิดชอบ 

จันทร1ที่ 3 08.30-16.00 น. กำหนดส\งผลการสอบแกSตัวนักเรียน ม.1, ม.2, ,ม.4 ,ม.5 ที่ติด 0, ร , มผ 

ภาคเรียนที่ 2/2565 

วิชาการ 

 07.30-09.00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธปhญญาธรรม พัฒนาองค8กรฯ 

พฤหัสบดีที่ 6 ❖ วันหยุดเนื่องในวันจักรี 
 

10.00 น. - ประชุมผูSปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปlที่ 3   

เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ปlการศึกษา 2566  

ดSวยระบบออนไลน8 

วิชาการ และ 

อาจารย8ที่ปรึกษา

ระดับชั้น ม.3 



- นักเรียนเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ปlการศึกษา 2566  

ปLดระบบ เวลา 24.00 น. 

เสาร8ที่ 8 08.30–12.00 น. ผูSปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตSน  

รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 

 วิชาการและ 

ตามคำสั่งแต\งตั้ง 

13.00-16.00 น. ผูSปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) 

รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 

พฤหัสบดีที่ 13-

จันทร=ที่ 17 
 

❖ วันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต= 
 

อังคารที่ 18 

เม.ย.–  

พุธที่ 3 พ.ค. 

 
นักเรียนชั้น ม.6 เรียนลDวงหน8า ปHการศึกษา 2566 ชDวงที่ 2 
 

วิชาการ 

อังคารที่ 18 

เม.ย.–  

ศุกร=ที่ 12 พ.ค. 

 
นักเรียนชั้น ม.1 – ม.5 เรียนเสริมภาคฤดูร8อน ปHการศึกษา 2566 พัฒนาองค8กรฯ 

อังคารที่ 18  16.30-18.30 น. กิจกรรมผูSบริหารพบผูSปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ปlการศึกษา 2566  บริหาร 

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

พฤหัสบดีที่ 20 13.00-15.00 น. โครงการเตรียมความพรSอมก\อนการสมัครสอบนักศึกษาวิชาทหาร ดSวย

ระบบออนไลน8 

วิชาการ 

(กิจกรรมรักษา

ดินแดน) 

เสาร8ที่ 22 08.30–12.00 น. รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปlการศึกษา 2566 วิชาการ 

 

 

เดือน พฤษภาคม  2566 

วัน เดือน ปH เวลา รายการ ผู8รับผิดชอบ 

อังคารที่ 2-ศุกร8ที่ 5  กิจกรรม 13th SCiUS Forum ในโครงการหSองเรียนวิทยาศาสตร8ใน

โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปlที่ 6 

โครงการ วมว. 

พฤหัสบดีที่ 4 ❖ วันหยุดเนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริยEไทย 
 

ศุกร8ที่ 12-อังคารที่ 

16 
 ค\ายเตรียมความพรSอมการเปvนนักเรียนโครงการ วมว.มช. 

 

โครงการ วมว. 

jf 

พุธที่ 17 08.30–09.30 น. นักเรียนชั้น ม.3 พบอาจารย8ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟhงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 09.30-10.00 น.  รับหนังสือเรียน       

อาจารย8ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.3 

09.30-10.30 น. นักเรียนชั้น ม.2 พบอาจารย8ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟhงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 10.30-11.00 น.  รับหนังสือเรียน                  

อาจารย8ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.2 



10.30-12.30 น. นักเรียนชั้น ม.1 พบอาจารย8ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟhงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 11.30-12.30 น.  รับหนังสือเรียน และถ\ายรูปบัตรนักเรียน   

อาจารย8ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.1 

13.00–14.00 น. นักเรียนชั้น ม.6 พบอาจารย8ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟhงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 14.00-14.30 น.  รับหนังสือเรียน       

อาจารย8ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.6 

14.00-15.00 น. นักเรียนชั้น ม.5 พบอาจารย8ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟhงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 15.00-15.30 น.  รับหนังสือเรียน                  

อาจารย8ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.5 

15.00-17.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 พบอาจารย8ที่ปรึกษา 

เพื่อรับฟhงคำชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

หมายเหต ุ: 16.00-17.00 น.  รับหนังสือเรียน และถ\ายรูปบัตรนักเรียน   

อาจารย8ที่ปรึกษา 

ชั้น ม.4 

พฤหัสบดีที่ 18 ระบบออนไลน8 นักเรียนชั้นทุกระดับชั้น ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปlการศึกษา 2566  

วิชาการ 

(งานทะเบียน) 

(งานสารสนเทศฯ) 

09.00-10.00 น. นักเรียนชั้น ม.5 -ม.6 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปlการศึกษา 2566 

10.00-11.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 -ม.4 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปlการศึกษา 2566 

11.00-12.00 น. นักเรียนชั้น ม.1-ม.2 ลงทะเบียนเรียน    ภาคเรียนที่ 1 ปlการศึกษา 2566 

08.30-16.30 น. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น ม.4 ปlการศึกษา 2566 กิจการนักเรียน 

ศุกร8ที่ 19 

  

08.30-16.30 น. กิจกรรมอบรมการใชSงานระบบ CMUD LMS ในการเรียนออนไลน8และ

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น ม.1 ปlการศึกษา 2566 

กิจการนักเรียน 

 08.00-12.00 น. เตรียมความพรSอมในการสอบปฏิบัตินักศึกษาวิชาทหาร วิชาการ 
(กิจกรรมรักษาดินแดน) 

จันทร=ที่ 22 
 
 

เปLดภาคเรียนที่ 1/2566 
 

15.45-18.00 น. กิจกรรมฮับขวัญนSองหลSา  สมาคมผู>ปกครองฯ 

จันทร8ที่ 29 - ศุกร8ที่ 

22 ก.ย. 

15.45-16.35 น. โครงการเรียนเสริมเย็น วิชาการ 

แก#ไข ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2566 

 

 


