ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2565) (ฉบับนักเรียน)
วันที่
อังคารที่ 4

เวลา
ตามที่
โรงเรียนกาหนด

พุธที่ 5
พุธที่ 5 -จันทร์ที่ 31

เดือนมกราคม 2565
รายการ
นักเรียนและบุคลากรทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 เรียนด้วยรูปแบบผสมผสาน Online และ On-site
โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 14

พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

อาทิตย์ที่ 16

08.30-10.00 น.
10.15-11.45 น.

การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. มช. ปีการศึกษา 2565
(รอบที่ 1) โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พิธีเปิดงานกีฬาสี ประจาปี 2564
หมายเหตุ : นักเรียนชั้นม.ต้น งดการเรียนการสอน คาบที่ 7-8
นักเรียนชั้น ม.5 งดการเรียนการสอน คาบที่ 5-8
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ
สอบแก้ตัวนักเรียนชั้นม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 ดูผลคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา2564 และ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.6
ดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
นักเรียนชั้น ม.3 เลือกแผนการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 แล้วพิมพ์
ใบเลือกแผนการเรียนส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
นักเรียน ม.3 ส่งใบเลือกแผนการเรียน ครั้งที่ 1 ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
การสอบวัดความรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3
การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3

13.00-14.30 น.

กิจกรรมสอบวัดความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

จันทร์ที่ 17
15.30-18.30 น.
อังคารที่ 18
อังคารที่ 18-ศุกร์ที่ 21
เสาร์ที่ 22

09.00 น.

ปิดระบบ
24.00 น.
วันจันทร์ที่ 24
เสาร์ที่ 29

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ

วิชาการ
(วมว.)

กิจการนักเรียน

วิชาการ (ทะเบียน)
วิชาการ (ทะเบียน)
วิชาการและ
ตามคาสั่งแต่งตั้ง

วิชาการ
วิชาการ (คณิต)
วิชาการ
(ภาษาต่างประเทศ)
วิชาการ(วิทยาศาสตร์)

วันที่

เวลา

พุธที่ 2
15.30-19.30 น.

วันศุกร์ที่ 4
เสาร์ที่ 5-อาทิตย์ที่ 6

พฤหัสบดีที่ 10
จันทร์ที่ 14

พุธที่ 16

08.30-16.30 น.

14.45-16.00 น.

08.30-15.30 น.
❖

นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจาปีการศึกษา 2564
ด้วยระบบออนไลน์
ค่ายผู้นาสภานักเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4
หมายเหตุ : วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 08.30-20.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 08.30-18.00 น.
กิจกรรมอาลาของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
วันเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานเชียร์ ปีการศึกษา 2565
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานเชียร์ ปีการศึกษา 2565
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาการ(แนะแนว)
กิจการนักเรียน

วิชาการ
วิชาการ (งานทะเบียน)
กิจการนักเรียน
กิจการนักเรียน

วันหยุดเนื่องในวันมาฆะบูชา

งานปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564

พฤหัสบดีที่ 17

จันทร์ที่ 21 ,พุธที่ 23,
ศุกร์ที่ 25
อังคารที่ 22 ,พฤหัสบดี
ที่ 24 และจันทร์ที่ 28
เสาร์ที่ 26-อาทิตย์ที่ 27

ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย)
กิจการนักเรียน

พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

08.30-15.30 น.
อังคารที่ 15

เดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายการ
พิธีปิดงานกีฬาสี ประจาปี 2564
หมายเหตุ : นักเรียนชั้นม.ต้น งดการเรียนการสอน คาบที่ 7-8
นักเรียนชั้น ม.5 งดการเรียนการสอน คาบที่ 5-8

08.30-16.30 น.

พัฒนาองค์กร
อาจารย์ทุกท่าน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564

อาจารย์ทุกท่าน

กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียนชั้น ม.3
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การจัดค่ายรูปแบบไป-กลับ)

วิชาการ
(สุขศึกษา+พลศึกษา)

หมายเหตุ :ปฏิทินกิจกรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
(COVID-19)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

