
  
 
 
 

ประกาศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) 

 ชั้นปีที่ ๒-๔ (วิทยาเขตนครสวรรค์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-------------------------------------- 

ภาคการศึกษาต้น  

  วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔    เปิดภาคการศึกษา 

  วันจันทร์ที่ ๔ - วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔    สอบกลางภาค 

  วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔    การสอนสิ้นสุด 

  วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔    การสอบปลายภาค 

  วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔    ปิดภาคการศึกษา 

  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔    ประกาศผลสอบประจ าภาค 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

  วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕    เปิดภาคการศึกษา 

  วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔    สอบกลางภาค 

  วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕    การสอนสิ้นสุด 

  วันจันทร์ที่ ๒ - วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕    การสอบปลายภาค 

  วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕    ปิดภาคการศึกษา 

  วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕    ประกาศผลสอบประจ าภาค 

 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

  วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕    เปิดภาคการศึกษา 

  วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕    การสอนสิ้นสุด 

  วันจันทร์ที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕    การสอบปลายภาค 

  วันจันทร์ที ่๑ สิงหาคม ๒๕๖๕    ปิดภาคการศึกษา 

  วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕    ประกาศผลสอบประจ าภาค 

 

 /อนึ่ง จะไม่มี . . . 



 ๒ 

- ๒ - 
 

              อนึ่ง จะไม่มีการเรียนการสอนในวันหยุดราชการ วันพิธีการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในวันพิธีการ ส าหรับวันอื่น ๆ จะก าหนดให้ส่วนงานจัดนักศึกษาเข้าร่วมตาม
ความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
(วันหยุดราชการ) 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ (วันพิธีการ) 
(ชั้นปีที่ ๒-๔ งดการเรียนการสอน เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรม ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น.) 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ วันมหิดล (วันพิธีการ) (วันหยุดราชการเป็น
กรณีพิเศษ) 

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร (วันหยุดราชการ) 

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันปิยมหาราช (วันหยุดราชการ) 

วันศุกร์ที่ ๕ - วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ (วันหยุดราชการ) 

วันศุกร์ที ่๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดราชการ) 

วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันสิ้นปีเก่า (วันหยุดราชการ) 

วันเสารท์ี่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดราชการ) 
วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดราชการ) 

  
/วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ . . . 
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วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันมาฆบูชา (วันหยุดราชการ) 

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล  
(วันพิธีการ) 

วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ วันจักรี (วันหยุดราชการ) 

วันพุธที่ ๑๓ - วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ วันสงกรานต์ (วันหยุดราชการ) 

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันฉัตรมงคล (วันหยุดราชการ) 
วันพืชมงคล (วันหยุดราชการ) 

วันอาทิตยท์ี่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา (วันหยุดราชการ) 

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (วันหยุดราชการ) 

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
(วันหยุดราชการ) 

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันอาสาฬหบูชา (วันหยุดราชการ) 

วันพฤหสับดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเข้าพรรษา (วันหยุดราชการ) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(วันหยุดราชการ) 

  

 ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                         ( แพทย์หญิงมนทกานติ์   โอประเสริฐสวัสดิ์ ) 
                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 


