
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   (เดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนมกราคม 2565)  (ฉบับนักเรียน) 
เดือนพฤศจิกายน 2564 

วันที่  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

เสาร์ที่ 20 
08.45-11.30 น. 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  
ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ด้วยระบบออนไลน์ 

ผู้บริหาร 

12.45-16.00 น. 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  
ของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ด้วยระบบออนไลน์ 

ผู้บริหาร 

จันทร์ที่ 22 -ศุกร์ที่ 26   ช่วงเวลาสอบแก้ตัว 0 , ร, มผ ของนักเรียนชั้น ม.1-5  
พฤหัสบดีที่ 25-เสาร์ที่ 27   นักเรียนกรอกแบบประเมินสุขภาพเบื้องต้น  

เพ่ือเตรียมการส าหรับการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ครัง้ที่ 1 
 

 

 เดือนธันวาคม 2564 

วันที ่ เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ 

พฤหัสบดีที่ 2-เสาร์ที่ 4   นักเรียนกรอกแบบประเมินสุขภาพเบื้องต้น  
เพ่ือเตรียมการส าหรับการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ครัง้ที่ 2 

 

ศุกร์ที่ 3  07.30– 08.15 น. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   วิชาการ (สังคม) 

อาทิตย์ท่ี 5  ❖ วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 

จันทร์ท่ี 6 ❖ วันหยุดชดเชย  

อังคารท่ี 7 -ศุกร์ท่ี 17  ❖ เปิดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบผสมผสาน Online และ On-site 
ของนักเรียนทุกระดับชั้น     

(อาจมีการเปลี่ยนแปลง/รอประกาศอย่างเป็นทางการอกีคร้ัง) 

 

พฤหัสบดีที่ 9 16.30-20.00 น. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสภานักเรียน รุ่นที่ 51  ด้วยระบบออนไลน์ กิจการนักเรียน 

ศุกร์ท่ี 10  ❖ วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ  

09.00-12.00 น. กิจกรรมสอบวัดความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 วิชาการ(วิทยาศาสตร์) 

13.00-14.30 น. กิจกรรมสอบวัดความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 วิชาการ(วิทยาศาสตร์) 

จันทร์ที่ 20,พุธที่ 

22, ศุกร์ที่ 24 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที4่-5 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 

อาจารย์ทุกท่าน 

อังคารที ่21, พฤหัสบดี

ที่ 23 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 อาจารย์ทุกท่าน 

จันทร์ที่ 27  
❖ งานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2563 

(รูปแบบและรายละเอียดงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

วิชาการ 

อังคารที่ 28 
07.30-09.00 น. กิจกรรมส่งก าลงัใจให้พี่ ม.6   

(อาจมีการเปลี่ยนแปลง/รอประกาศอย่างเป็นทางการอกีคร้ัง) 

กิจการนักเรียน 

ศุกร์ที่ 31 ธ.ค.64 

-จันทร์ที่ 3 ม.ค.65 

❖ หยุดเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565  

 



เดือนมกราคม 2565 

วันที ่ เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ 

อังคารท่ี 4  นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนตามปกติ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง/รอประกาศอย่างเป็นทางการอกีคร้ัง) 

 

อังคารที่ 4 -จันทร์ที่ 31  โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพ่ือสอบเข้าศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 

วิชาการ 

ศุกร์ที่ 7  16.30 -22.00 น. ค่ายดาราศาสตร ์ วิชาการ(วิทยาศาสตร์) 

เสาร์ที่ 8 08.30-10.00 น. การสอบวัดความรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 วิชาการ (คณิต) 

10.15-11.45 น. กิจกรรมสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 วิชาการ

(ภาษาต่างประเทศ) 

จันทร์ที่10-พฤหัสบดีที่ 13  กิจกรรมกีฬาสี ประจ าปี 2564 กิจการนักเรียน 

จันทร์ที่ 10 17.00-19.45 น. พิธีเปิดงานกีฬาสี ประจ าปี 2564 กิจการนักเรียน 

พฤหัสบดีที่ 13 07.45-16.40 น. พิธีปิดงานกีฬาสี ประจ าปี 2564 กิจการนักเรียน 

ศุกร์ที่ 14  วันพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ประจ าปีการศึกษา 2562-2563  

อาทิตย์ที่ 16  การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 

 

 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. มช. ปีการศึกษา 2565  
(รอบที่ 1) โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

วิชาการ 
(วมว.) 

อังคารที่ 18 09.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ วิชาการ (ทะเบียน) 

อังคารที่ 18-ศุกร์ที่ 21  สอบแก้ตัวนักเรียนชั้นม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ วิชาการ (ทะเบียน) 

เสาร์ที่ 22  ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 

ดูผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (ม.1-5) และ 

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น ม.6  

ผ่านระบบออนไลน์                        

วิชาการและ 

ตามค าสั่งแต่งต้ัง 

ปิดระบบ 

24.00 น. 

นักเรียนชั้น ม.3 เลือกแผนการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 

แล้วพิมพ์ใบเลือกแผนการเรียนส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

ในวันจันทร์ที่ 24  มกราคม 2565 

 

วันจันทร์ที่ 24  นักเรียน ม.3 ส่งใบเลือกแผนการเรียน ครั้งที่ 1 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา  วิชาการ 

เสาร์ที่ 29   กิจกรรมรับน้องข้ึนดอย กิจการนักเรียน 

 

หมายเหตุ :ปฏทิินกิจกรรมน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  

              (COVID-19)                                                                ขอ้มูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 


