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สารจากผู้อำานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
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	 ก�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	2019	หรอื	COVID-19	ปทีีผ่�่นม� 
สง่ผลใหก้�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนส�ธติฯ	ตลอดปกี�รศึกษ�	2563	จำ�เปน็ตอ้ง 
ปรบัตวัและเปล่ียนแนวปฏบิตัใิหเ้หม�ะสมเพือ่หลกีเลีย่งก�รระบ�ดและก�รตดิเช้ือ	 
ผมเห็นว่�สิ่งที่ทำ�ให้โรงเรียนผ่�นวิกฤตดังกล่�วม�ได้เกิดจ�กคว�มรับผิดชอบ
ของทกุฝ�่ยทีเ่กีย่วข้อง	คอื	คณ�จ�รย	์บคุล�กร	ผูป้กครองและนักเรยีนทีร่ว่มกนั 
รับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่ในน�มของโรงเรียนส�ธิตฯจึงขอใช้โอก�สนี้

ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย
	 ผมได้มีโอก�สอ่�นหนังสือ	จิตวิทย�พัฒน�ตนเองฉบับพกพ�	ซึ่งเขียนโดย	หลิว	หย่ง	เซิง	หนังสือเล่มนี้ได้กล่�วถึงคุณค่�
ของคว�มรับผิดชอบ	หรือ	Responsibility	 ไว้น่�สนใจว่�	 คว�มรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แสดงคุณค่�และลักษณะนิสัยซึ่งช่วยส่งเสริม
ให้บุคคลค้นพบพรสวรรค์และนำ�พ�ชีวิตไปสู่คว�มสำ�เร็จ	 หนังสือเล่มนี้จึงมองคุณค่�ของคว�มรับผิดชอบว่�	 "ความรับผิดชอบ 
มีความสำาคัญมากกว่าความสามารถ" 
	 ก�รพัฒน�นักเรยีนให้เปน็บคุคลทีม่คีว�มรับผดิชอบจึงมคีว�มสำ�คญัและเปน็หน�้ทีข่องทกุฝ�่ยทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งตระหนกัถงึ 
บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒน�นักเรียนของเร�ให้เป็นบุคคลที่มีคว�มรับผิดชอบเพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ของช�ติในอน�คต
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สวัสดีค่ะ	คุณผู้อ่�นทุกท่�น

	 ปีก�รศึกษ�	 2563	 ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว	 มีสถ�นก�รณ์ 
หล�ยอย่�งเกิดขึ้น	โดยเฉพ�ะก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัส	Covid-19	
ทำ�ให้กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนได้รับผลกระทบ	แต่ด้วยคว�มร่วมมือ
ร่วมใจกันทำ�ให้พวกเร�ผ่�นพ้นอุปสรรคต่�งๆ	ม�ได้ตลอดปีก�รศึกษ�

	 คว�มสำ�เรจ็นัน้นอกจ�กคว�มรว่มมอืรว่มใจกนัแลว้	สิง่สำ�คญั 
ลำ�ดับแรกที่ทุกคนต้องมีคือ	คว�มรับผิดชอบ	ต�มบทบ�ท	และหน้�ที ่
ของแต่ละบุคคล	 เร่ิมจ�กก�รว�งแผน	 ศึกษ�ข้อมูล	 ลงมือปฏิบัติ	 
ตรวจสอบผลง�น	และแก้ไขปรับปรุงห�กมีข้อบกพร่อง

	 ว�รส�รจ๊�งหนอ้ยนวิสฉ์บบันี	้กไ็ดร้วบรวมผลง�น	คว�มสำ�เร็จ
ต่�งๆ	ที่เกิดจ�กคว�มรับผิดชอบในง�นของแต่ละฝ่�ยทั้งของนักเรียน	
โรงเรียน	 ตลอดจนสม�คมผู้ปกครองและครู	 ชมรมศิษย์เก่�	 นำ�ม�ซึ่ง
คว�มภ�คภูมิใจให้กับตนเองและสังคมส่วนรวม

พบกันฉบับหน้�นะคะ

กองบก. สาธิต

กองบรรณาธิการ แถลง
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ภ�พหน้�ปกโดย	:	หนว่ยสนบัสนนุทรพัยากรการเรียนรูแ้ละประชาสัมพนัธ์ 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณาธิการที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

1. อ�จ�รย์ตติย�   วงษ์รัตน์

2. อ�จ�รย์เดือนเพ็ญ แดงสืบตระกูล

3. อ�จ�รย์แสงหล้� โปธ�

4. อ�จ�รย์บุษยม�ลี ธีรัทธ�นนท์

5. อ�จ�รย์กฤตพร พัวกนกหิรัญ

6. อ�จ�รย์ ดร.ปริย�ณี หอมสุวรรณ

7. อ�จ�รย์ทวิช  วิริย�

8. อ�จ�รย์ไรวินทร์ รุจิพงศ์ทวีกุล

จัดทำาโดย โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

จัดพิมพ์โดย  นันทก�นต์ กร�ฟฟิค/ก�รพิมพ์

  www.nantakarngraphic.com
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ผลงานนักเรียน 

ด้านวิชาการ

นายรวนิกร  ยัง่ยนื	ชัน้มัธยมศกึษ�ปท่ีี	3/4		ได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน                
(	Secondary	3	)		จ�กก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์
ออนไลน์น�น�ช�ติ		ประจำ�ป	ี2021	(HKISO	Heat	
Round		2021)			HKISO	Heat	Round		2021	
เมื่อวันที่	18	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

การแขง่ขนัโอลิมปกิวชิาการ ระดบัชาต ิ ประจำาป ี 
2563

2. นายนภวิชญ์ นันทะน้อย	 ชั้นมัธยมศึกษ�
ปีที่	5/6
•	 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับช�ติ	 ครั้งที่	 17	 
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ประจำ�ปี	 2563	 
เมือ่วนัที	่5-	10	ธนัว�คม	พ.ศ.	2563	ณ	ศนูย	์สอวน.	 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

นายปองณภมิู  ปรศินานนัทกุล	ช้ันมัธยมศกึษ�
ปีที่	 5/5	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
เหรยีญทองแดง (	Senior	Secondary	Group	)	 
จ�กก�รแขง่ขนัคณติศ�สตรอ์อนไลนน์�น�ช�ต	ิ		
ประจำ�ปี	 2021	 (HKISO	 Heat	 Round		
2021)		BIG	BAY	BEI	HEAT	ROUND	2021																							
เมื่อวันที่	18	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น

ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2563	ของสถ�บันส่งเสริม

ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)		

เมื่อวันที่	4	มีน�คม	พ.ศ.	2564	นักเรียนที่ได้

รับร�งวัล	มีดังนี้

• เหรียญทอง : นายชิติพัทธ์ ชัยมงคล   

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3/2

• เกียรติบัตร : นายรวินกร ยั่งยืน          

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3/4

นางสาวสุทธิช์นญัญา อดุมพนัธุ	์และ นางสาว
ศจิุนธรา ไชยพร	ชัน้มธัยมศกึษ�ปีที	่5/2	รางวัล
ชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย	 ประจำ�ปี	 2563 
รบัพระร�ชท�นประก�ศเกยีรตบัิตร	จ�ก	สมเดจ็
พระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้�	กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ร�ชสุด�	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 จ�กก�รแข่งขัน
ตอบปัญห�ท�งวิช�ก�ร	 ร�ยก�ร	 ม.ปล�ย	 
ส�ยเก่ง	ท�งชอ่งไทยรัฐ	ทีว	ี	เมือ่วันที	่12	มนี�คม	
พ.ศ.	2564	ณ	วังสระประทุม

3. นายสาริน ยองสุวรรณ์	 ช้ันมัธยมศึกษ� 
ปีที่	5/7
•	รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระดับช�ติ	 คร้ังท่ี	 16	 เม่ือวันที่	 28	
พฤศจิก�ยน	-	1	ธนัว�คม	พ.ศ.	2563	ณ	ศนูย	์สอวน.	 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
•	รางวัลคะแนนรวมสงูสดุระดบัภมิูภาค ภาคเหนอื  
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก	 ระดับช�ติ	
ครั้งที่	16

การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และคณติศาสตร์	ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย
ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2563	ของสถ�บันส่งเสริม
ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)	 เมื่อวันที่	 26	 มกร�คม	พ.ศ.	 2564			
นักเรียนที่ได้รับร�งวัล	ดังนี้
•	เหรยีญเงนิ 	:	น�งส�วนฎกร	ทพิละ	ชัน้	ม.	6/2
• เหรียญทองแดง	:	น�ยวีรภัทร์		ปัญญ�	
																																												ชั้น 	ม.		6/2
• เหรยีญทองแดง	:	น�ยธนวนัต	์ชชัฎ�นรเสฏฐ ์
																																															ชั้น	ม.	6/6
•	เกียรติบัตร	:	น�ยธนภัทร์	พรหมประสิทธิ์
																																													ชั้น 	ม.	6/4
•	เกียรติบัตร	:	น�ยกฤษกร	บุญปั๋น	ชั้น	ม.	6/6 
•	เกียรติบัตร	:	น�งส�วปรีณ�พรรณ	เส�ร์เขียว
																																												ช้ัน	ม.	6/1

1. นายธนวนัต์ ชัชฎานรเสฏฐ	์	ชัน้มธัยมศกึษ�
ปีที่	6/6	
• รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลมิปิกระดับช�ติ	ครัง้ท่ี	17	ระดบัมธัยมศกึษ�
ตอนปล�ย	 ประจำ�ปี	 2563	 เมื่อวันที่	 5-	 10	
ธนัว�คม	พ.ศ.2563	ณ	ศนูย	์สอวน.	จฬุ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
•	ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย	ในก�ร
แข่งขันโอลิมปิกวิช�ก�ร	 ส�ข�ด�ร�ศ�สตร์										
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ประจำ�ปี	2563		
•	รางวลัเหรยีญเงนิ การแข่งขันฟสิกิสโ์อลมิปกิ 
ระดับช�ติ	สอวน.	ครั้งที่	19	เมื่อวันที่	11-	15	
ธนัว�คม	พ.ศ.	2563		ณ	สำ�นกัวชิ�วทิย�ศ�สตร	์
มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยสีรุน�ร	ี	จงัหวดันครร�ชสีม�
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ผลงานนักเรียน 
ด้านวิชาการ

นายรวินกร ยั่งยืน	 ช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่	 3/2	 
ผลงานทางด้านวิชาการดังนี้
•	รางวลัอนัดบัที ่1 ภาคเหนอื วชิาคณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	จ�กโครงการทดสอบและ
พัฒนาศกัยภาพทางวชิาการ จดัโดย บรษิทัท็อป 
เทสท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่	26	กันย�ยน	2563
•	 รางวัลเหรียญเงิน	 ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์	
ในระดับชั้น	Secondary	3	ร�ยก�ร	Thailand	
International	Mathematical	 Olympiad	
(TIMO)	2020-2021	รอบ	Heat	Round
•	รางวลัเหรยีญทองแดง วชิ�วทิย�ศ�สตร	์ระดบั
มธัยมศกึษ�ปทีี	่3	จ�กโครงก�ร	Asian	Science	
and	Mathematics	Olympiad	(ASMO	2020)
•	รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด	วิช�คณิตศ�สตร์	
ระดับมัธยมศกึษ�ตอนตน้	จ�กโครงก�รประเมนิ
และพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศท�งคณิตศ�สตร์และ
วิทย�ศ�สตร์	(TEDET)	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2563

นางสาววรวัฒนา อินต๊ะใจ	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 
4/5	ไดร้บั	รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1	ในประเภท	 
ประช�ชนทั่วไป	 กิจกรรมก�รประกวดเรื่องส้ัน 
อ�่นย�ใจ	“วนัทกุขท์ีผ่�่นพน้”จ�กก�รสง่ผลง�น 
เรื่อง	“ขนมผีเสื้อ”	เข้�ร่วม	ซึ่งจัดโดย	แผนง�น 
สร้�งเสริมวัฒนธรรมก�รอ่�น	 สสส.	 ร่วมกับ	 
สม�คมนักเขยีนแหง่ประเทศไทย	สถ�บนัร�ช�นกุลู	
กรมสขุภ�พจติ	กระทรวงส�ธ�รณสขุ	และธน�ค�ร
จิตอ�ส�	เมื่อวันที่	5	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2563

• ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แผนการเรยีนศลิป์
อันดับที่ 1 น�ยภทรพล	พรหมทอง	ชั้น	ม.6/5
อันดับที่ 2	น�งส�วสมณ	มุ่ยแดง					ชั้น	ม.6/5
อันดับที่ 3	น�งส�วรุ้งฟ้�	สมเกตุ					ชั้น	ม.6/5
อันดับท่ี 4	น�งส�วปวชิญ�	วฒุนินัท	์ชัน้	ม.6/5

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ 1 เด็กช�ยชิติพัทธ์	ชัยมงคล	ชั้น	ม.3/2
อนัดบัที่ 2	เด็กหญิงอัย	โยชิโมโต								ชั้น	ม.3/5
อนัดบัที ่3		เดก็ช�ยรวินกร	ยัง่ยนื										ชัน้	ม.3/4
อนัดับที ่4	เดก็ช�ยภวตั	พ�วเรลล	์								ชัน้	ม.3/4
อนัดบัที ่5 เดก็หญงิภัทรนนัท	์สธุรรมยะ	ชัน้	ม.3/4, 
																เด็กช�ยอิทธิพัทธ์	อ่อนศรี	ชั้น	ม.3/5

โครงการสอบวัดความรูวิ้ทยาศาสตร ์ป ี2563  
กลุม่ส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	และเทคโนโลย	ี
โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 
16-17	ตลุ�คม	พ.ศ.	2563	นกัเรยีนทีไ่ดรบัร�งวลัมดีงันี ้
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อันดับที่ 1	น�งส�วนฏกร	ทิพละ							ชัน้	ม.6/2
อนัดบัที่ 2	น�ยกฤตเมธ	มีสุข											ชัน้	ม.	6/1
อนัดับที่ 3	น�งส�วธัญขวัญ	สิโรรส					ช้ัน	ม.6/4
อนัดบัที ่4	น�ยทรงวฒัน	์เดชภริตันมงคล	ชัน้	ม.6/3 
อันดบัที ่5	น�ยวีรภัทร	ปัญญ�													ชัน้	ม.6/2

นายชิติพัทธ์ ชัยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
ผลงานทางด้านวิชาการดังนี้
• คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ของภาคเหนือ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่	 2	 โครงการสอบ
แข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
วชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที	่35	(	Top	Mathematics	
Test		35th	)	โดยบรษิทั	ทอ็ป	เทสท	์เซน็เตอร	์จำ�กดั		 
เมื่อวันที่	18	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2563
• คะแนนรวมสงูสดุอนัดบั 1	ของจงัหวดัเชียงใหม่
ระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่	 2	 โครงการสอบ
แข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
วิชาวิทยาศาสตร ์ครัง้ท่ี	18	(Top	Science	Test	
18th	)		โดยบริษัท	ท็อป	เทสท์	เซ็นเตอร์	จำ�กัด	
เมื่อ18	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2563
• คะแนนรวมสงูสดุอนัดบั 2 ของประเทศ	ระดบั
ชัน้มธัยมศกึษ�ตอนตน้	(ม.1-ม.3)	โครงการสอบ
แข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
(5 วิชาหลัก)	 TOP	 GPA	 TEST	 ครั้งที่	 10															
(	Top	GPA	Test	10th	)	โดยบริษัท	ท็อป	เทสท์	
เซ็นเตอร์	จำ�กัด			เมื่อ	25	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2563
• เหรียญเงิน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 2	 ก�ร
แขง่ขันคณติศ�สตรป์ระเทศไทย	ครัง้ท่ี	8	8thThai-
land	Mathematics	Contest(TMC	8th)	สม�ชกิ
ภ�พ	สหภ�พ	IMC	ประจำ�ประเทศไทย		เมื่อ	25	
กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2563
• เกียรติบัตรชมเชย	 วิช�คณิตศ�สตร์ระดับ
มธัยมศกึษ�ตอนตน้	ก�รสอบแข่งขันท�งวชิ�ก�ร
ระดับน�น�ช�ติพ.ศ.2563	 รอบสอง	 (ระดับ
ประเทศ)	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้
พื้นฐ�น	เมื่อวันที่	24	มีน�คม	พ.ศ.	2563
• ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สำ�หรับเด็กและเย�วชน	 ระดับมัธยมศึกษ�
ตอนต้น	รุ่นที่	23	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2563	(	JSTP	
ม.ต้น	รุ่นที่	23	)	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	(	สวทช	)	เมื่อวันที่	26	
มีน�คม	พ.ศ.	2563

การสอบวัดความรู้และทักษะกระบวนการ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             
ปีการศึกษา 2563	 	 โดยกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้
คณติศ�สตร	์โรงเรยีนส�ธติมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่										
เมื่อวันที่	12	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.2564
1.	เด็กช�ยรตน	ปิล�เป็ง	ชั้น	ม.	3/4
ระดับคะแนน	100%
2.	เด็กช�ยชิติพัทธ์	ชัยมงคล	ชั้น	ม.	3/2	
ระดับคะแนน	96%
3.	เด็กช�ยสองเกษม	อูปจันทร์	ชั้น	ม.	3/5	
ระดับคะแนน	96%
4.	เด็กช�ยรวินกร	ยั่งยืน	ชั้น	ม.	3/4	
ระดับคะแนน	92%
5.	เด็กหญิงอัย	โยชิโมโต	ชั้น	ม.	3/5	
ระดับคะแนน	92%
6.	เด็กช�ยกัญจน์	ลิ้มสมุทรเพชร	ชั้น	ม.	3/1	
ระดับคะแนน	88%
7.	เด็กช�ยจิตติพัฒน์	แก้ววิจิตร	ชั้น	ม.	3/1	
ระดับคะแนน	88%
8.	เด็กช�ยธนัท	วณิชช�กร	ชั้น	ม.	3/3	
ระดับคะแนน	88%
9.	เด็กช�ยธนดิษย์	รักพงษ์	ชั้น	ม.	3/3	
ระดับคะแนน	84%
10.	เด็กหญิงสุรัมภ�		พวงจำ�ป�	ชั้น	ม.	3/5 
ระดับคะแนน	84%
11.	เด็กหญิงสิรภัทร	ฟองมูล	ชั้น	ม.	3/5	
ระดับคะแนน	80%
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ผลงานนักเรียน 
ด้านวิชาการ

รางวัล ASMO 2020 (Asian Science and 
Mathematics Olympiad) ระดับมัธยมศกึษา
นักเรียนที่ได้รับร�งวัลมีดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์
เหรียญทองแดง :	 น�งส�วภัทร�นิษฐ์	 ปันว�รี	
ชั้น	ม.5/7
ชมเชย : น�ยวชิรวิชญ์	ธ�ด�เสถียร	ชั้น	ม.5/7
เด็กช�ยธนัท	วณิชช�กร	ชั้น	ม.3/3
น�ยพีรวิชช์	นิ่มนวล	ชั้น	ม.4/6

2. วิชาวิทยาศาสตร์ 
เหรียญทอง :	เด็กช�ยชิติพัทธ์	ชัยมงคล		
ชั้น	ม.3/2
เหรียญเงิน : เด็กช�ยภวัต	พ�วเรลล์	ชั้น	ม.3/4
เหรียญทองแดง	:	เด็กช�ยรวินกร	ยั่งยืน	
ชั้น	ม.3/4
ชมเชย :	เด็กช�ยช�ม�ดร	ดำ�ริธรรมเจริญ	
ชั้น	ม.2/2
เด็กหญิงอัย	โยชิโมโต	ชั้น	ม.3/5

3. วิชาภาษาอังกฤษ
เหรียญทอง :	เด็กหญิงครองขวัญ	ธรรมอภิพล
ชั้น	ม.3/1
เหรียญเงิน :	เด็กหญิงกันต�	เหล่�พ�ณิชย์กุล	
ชั้น	ม.3/1
เหรียญทองแดง :	เด็กหญิงสิริณ ัฏฐ�	กสิโสภ�				
ชั้นม.1/5
เด็กช�ยสุวพิชญ์	สุวรรณพรหม	ชั้นม.1/5
เด็กช�ยกิตติภัท	เธียรวัฒนกุล	ชั้น	ม.2/1
เด็กช�ยณัชพล	โพธ�ภรณ์	ชั้น	ม.2/2
เด็กช�ยวงศพัทธ	วิช�	ชั้น	ม.2/4	 	
เด็กช�ยสฤษพงษ์	อนุชัย	ชั้น	ม.3/5
ชมเชย :	เดก็ช�ยภริูณฐั	พพิฒันเสริญ	ชัน้	ม.1/4
เด็กหญิงศุขปวีณ์	อุดมวัฒน�นันท์	ชั้น	ม.1/5
เด็กช�ยภ�วัต	มวญนร�	ชั้น	ม.2/4
เด็กช�ยวสวัตติ์	ลี้สมบุญ	ชั้น	ม.2/4
เด็กช�ยธีรดนย์	สุริยะชัย	ชั้น	ม.3/3

นางสาว ธญักร เทีย่งบูรณธรรม และนางสาว
พรรณภัทร ซึมกลาง	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4/2	
ได้ผ่�นก�รคัดเลือกรอบท่ี	 1	 เพ่ือเป็นตัวแทน
นักเรียนไปแข่งขันภ�ษ�ศ�สตร์โอลิมปิก
ระดับน�น�ช�ติ	 จัดโดยภ�ควิช�ภ�ษ�ศ�สตร์	 
คณะอักษรศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	
เมื่อวันที่	13	มีน�คม		พ.ศ.	2564

ด้านกีฬา

เด็กหญิงสิริน บุตรสำาราญ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	
1/5		รางวัลอันดับ 1 ประเภทเกมสเ์รว็สายฟา้ 
(Blitz) จ�กก�รแข่งขันหม�กรุกส�กล	 และ 
ได้รับก�รคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย 
เพื่อเข้�ร่วมก�รแข่งขันซีเกมส์		ณ	กรุงฮ�นอย	
ประเทศเวยีดน�ม	ปล�ยป	ี2564		จดัก�รแขง่ขนั
โดยสม�คมกฬี�หม�กรุกส�กลแหง่ประเทศไทย	
ณ	เซน็ทรลั	แจง้วฒันะ	จงัหวดันนทบรุ	ี	เมือ่วนัที	่ 
4	-	11	มีน�คม	พ.ศ.	2564

เด็กหญิงสิริน บุตรสำาราญ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	
1/5 รางวลัชนะเลศิ ระดบัประเทศ ประเภททมี 
รุ่นยุวชนอ�ยุไม่เกิน	14	ปี	ก�รแข่งขันหม�กรุก
ส�กลประเภททมี	ชงิชนะเลิศ	แห่งประเทศไทย	
ประจำ�ปี	 2563	 (Thailand	 Team	 Chess	
Championship	 2020)	 จัดโดยสม�คมกีฬ�
หม�กรุกส�กลแห่งประเทศไทย	 	 เมื่อวันที่	 
10-14	ธันว�คม	พ.ศ.	2563	ณ	อ�ค�รก�รกีฬ�
แห่งประเทศไทย	ชั้น	2	กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2	 รุ่นอ�ยุ	 14	ปี		
ก�รแข่งขันบ�สเกตบอลกีฬ�ระหว่�งโรงเรียน	
จ.เชียงใหม่	 ประจำ�ปี	 2563	 นักเรียนที่ได้รับ
ร�งวัลมีดังนี้
1.	เด็กช�ยณัชพล	โพธ�กรณ	ชั้น	ม.	2/2
2.	เดก็ช�ยณรงคว์ฒัน	์อึง้จติรไพศ�ล	ชัน้	ม.	2/2
3.	เด็กช�ยครองชัย	ชัยวุฒิ	ชั้น	ม.	2/1
4.	เด็กช�ยภัทรพล		พิบูลย์	ชั้น	ม.	2/4
5.	เด็กช�ยรวีโรจน์		ดุลไชย	ชั้น	ม.	2/4
6.	เด็กช�ยธรรศธรรม	ก�ญจนกิตติ	ชั้น	ม.	2/2
7.	เด็กช�ยธนัตถ์ชัย	ศรีวิพัฒน์	ชั้น	ม.	2/2
8.	เด็กช�ยกฤษกร	มณีรัตน์	ชั้น	ม.	2/1
9.	เด็กช�ยพิชญ�กร	พูลทวี	ชั้น	ม.	2/4
10.	เด็กช�ยชลิต	แดงข�วเขียว	ชั้น	ม.	2/1

การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
โดยกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	
โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 
12	 กุมภ�พันธ์	 พ.ศ.	 2564	 นักเรียนที่ได้รับ
ร�งวัล	ดังนี้
ลำาดับที่ 1	เด็กช�ยธนัท	วณิชช�กร	ชั้น	ม.	3/3 
ระดับคะแนน	92.50	%
ลำาดับที่ 2	 เด็กหญิงกันต�	 เหล่�พ�ณิชย์กุล	 
ชั้น	ม.	3/1	ระดับคะแนน	91.25	%
ลำาดับที่ 3 เด็กช�ยสฤษพงษ์	อนุชัย	ชั้น	ม.	3/5 
ระดับคะแนน	90.00	%

นางสาวเจนนิเฟอร์ ล	ีชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5/2		
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โครงก�ร
แข่งขันตอบปัญห�ชีววิทย�	 ระดับมัธยมศึกษ�
ตอนปล�ย		ชิงถ้วยพระร�ชท�น		ศ�สตร�จ�รย์
ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ	เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ ์
วลัยลักษณ์อัครร�ชกุม�รี	 กรมพระศรีสว�งค 
วัฒน�วรขัตติยร�ชน�รี	 ครั้งที่	 21	 จัดโดย
คณะวิทย�ศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	
วิทย�เขตบ�งเขน	 กรุงเทพมห�นคร	 เมื่อวันที่	
20	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564				
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ผลงานนักเรียน 
ด้านกีฬา

นักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง	 โรงเรียนส�ธิต
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 ได้รับรางวัลอันดับ 3                 
รุ่นอ�ยุ	18	ปีหญิง	ก�รแข่งขันกีฬ�วอลเล่ย์บอล		
จ�กก�รแข่งขันกีฬ�ระหว่�งโรงเรียนสว่นภมิูภ�ค					
จงัหวัดเชยีงใหม	่ประจำ�ป	ี2563		ณ	โดมเหลอืงอร�่ม	 
มห�วทิย�ลยัก�รกฬี�แหง่ช�ต	ิวทิย�เขตเชยีงใหม่	
เมือ่วนัที	่3	ตลุ�คม	–	21	พฤศจกิ�ยน	พ.ศ.		2563	

เด็กชายณัฐนล สวัสดี 	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1/2	 
รางวัล 3 เหรยีญทอง 5 เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง 
และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเย่ียม	 อันดับ	 1	 
รุ่นอ�ยุ	13	ช�ย	จ�กก�รแข่งขันว่�ยน้ำ�	ลำ�ป�ง 
สปริน้เตอร	์ครัง้ที	่1		เมือ่วนัที	่21-	22	พฤศจกิ�ยน	
พ.ศ.	2563	ณ	สระว่�ยน้ำ�มห�วิทย�ลัยก�รกีฬ�
แห่งช�ติวิทย�เขตลำ�ป�ง	จังหวัดลำ�ป�ง		

เดก็หญงิจรีชญา ไชยสุ		ชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี	่2/1	
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 	ก�รประกวด	Mr.	&	Miss	 
Internaltional	Thailand	2020	รุน่อ�ย	ุ11-14	ป	ี 
กจิกรรมคน้ห�สุดยอดน�ยแบบน�งแบบตวัแทน
ประเทศไทย		เข�้สู่ง�นแฟชัน่โชวร์ะดบัน�น�ช�ต	ิ 
ณ	MCC	HALL	 เดอะมอลล์บ�งกะปิ	 กรุงเทพ 
มห�นครฯ	เมื่อวันที่	6	ธันว�คม	พ.ศ.	2563	

นายเกียรติศักดิ์ มั่งคำา		ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6/5	
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ	 ประเภททีม 
รุ่นยุวชนอ�ยุไม่เกิน	18	ปี	ก�รแข่งขันหม�กรุก
ส�กลประเภททีม	ชิงชนะเลิศ	แห่งประเทศไทย	
ประจำ�ปี	 2563	 (Thailand	 Team	 Chess	
Championship	 2020)	 จัดโดยสม�คมกีฬ�
หม�กรุกส�กลแหง่ประเทศไทย		เมือ่วนัที	่10-14	 
ธันว�คม	พ.ศ.	 2563	ณ	 อ�ค�รก�รกีฬ�แห่ง
ประเทศไทย	ชั้น	2	กรุงเทพฯ

เด็กหญิงอัย  โยชิโมโต		ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3/5		
รางวัลชนะเลิศ		ก�รแข่งขันกีฬ�กอล์ฟ	รุ่นอ�ยุ	
16	 ปี	 ประเภทหญิงเดี่ยว	 จ�กก�รแข่งขันกีฬ�
ระหว่�งโรงเรียนส่วนภูมิภ�ค	 จังหวัดเชียงใหม่	
ประจำ�ปี	 2563	 เมื่อวันท่ี	 22-23	 กันย�ยน	 
พ.ศ.	2563	ณ	สน�มกอล์ฟนอร์ทฮิลล์

การแข่งขนัหมากรกุสากล รายการ “3rd Chiang  
Mai Open & Youth Rapid Chess 
Championships” ประเภทเกมราปดิ	จดัโดย 
ชมรมกฬี�หม�กกระด�นจงัหวดัเชยีงใหม่	รว่มกบั 
สม�คมหม�กรกุส�กลแหง่ประเทศไทย	ชงิถ้วยร�งวลั
ท�่นผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัเชยีงใหม่	(น�ยเจริญฤทธิ	์ 
สงวนสตัย์)	เมือ่วันที	่14	–	15	พฤศจกิ�ยน	พ.ศ.	2563	 
ณ	ศูนย์ก�รค้�พันทิพย์เชียงใหม่	 นักเรียนที่ได้
รับร�งวัลดังนี้
1.	เด็กชายภูมิรพี วีระพันธ	์ชั้น	ม.	3/4		
รองชนะเลศิอนัดับ 1	รุน่	Under	14	รบัถว้ยร�งวลั	 
พร้อมเงินร�งวัล	1,000	บ�ท	และใบประก�ศ
2.	เด็กหญิงชญานิศ มูตยะ ชั้น	ม.	2/1	
อันดับที่ 6 รุ่น	 Under	 14	 รับเหรียญร�งวัล	
พร้อมใบประก�ศ	 โดยท่�นรองผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัดเชียงใหม่	 (น�ยศรัณยู	 มีทองคำ�)	 เป็น 
ผู้มอบร�งวัลรุ่น	Under	14
3.	เด็กหญิงณิชารีย์ เศรษฐวิวัฒน	์ชั้น	ม.	1/2	
รองชนะเลิศอันดับ 2	รุ่น	Under	12	รับถ้วย
ร�งวลั	พรอ้มเงินร�งวลั	800	บ�ท	และใบประก�ศ

การแขง่ขนักฬีานกัเรยีน นกัศกึษาแห่งประเทศไทย  
รอบคัดเลือกภ�คเหนือ	ภ�ค	5	ประจำ�ปี	2563		 
ณ	มห�วิทย�ลัยพะเย�		จังหวัดพะเย�	เมื่อวันที่	 
14-15	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	 2563(ประเภทกีฬ�	 
แบดมินตัน)	นักเรียนที่ได้รับร�งวัลดังนี้
•	นางสาวมิ่งมุก เมียร์แมน	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	
5/3	รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ประเภทคูผ่สมและ
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1	ประเภทหญงิเดีย่ว
•	นายธนนท์ ธนิยผล	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4/2	
รางวัลชนะเลิศ	 ประเภทช�ยคู่	 และรางวัล 
รองชนะเลศิ	ช�ยเดีย่ว	ประเภทบคุคลช�ย		(ได้รบั 
คัดเลือกเป็นตัวแทนภ�คเหนือ	เขต	5	ไปแข่งขัน
ในระดบัประเทศ	เดอืนกมุภ�พนัธ	์พ.ศ.	2564	ณ	
จังหวัดเชียงใหม่	)
•	เดก็หญิงศศวิรญั ขนัทองนาค		ชัน้มธัยมศกึษ�ปีที	่ 
3/5	รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2	ประเภทหญงิคู	่

รางวัลพระราชทาน อันดับที่ 3 ระดับประเทศ
และรางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ	 ก�รแข่งขัน	 
TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN		DANCERCISE		THAILAND	 
CHAMPIONSHIP	2021	รุน่	Teenage	ณ	เดอะมอลล	์ 
บ�งกะปิ	กรุงเทพมห�นคร	เมื่อวันที่	21	มีน�คม	 
พ.ศ.	2564	นักเรียนที่ได้รับร�งวัล	ได้แก่
1. นางสาวณัฐปภัสร์ พงษ์พิพัฒน์ ชั้นมัธยม 
ศึกษ�ปีที่	3/2
2.	นายพงษกร วงศ์วี ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4/4
3.	น�งส�วปร�ยฝน	เหลก็สมบูรณ	์ชัน้มธัยมศกึษ�
ปีที่	4/5
4.	นางสาวสิริรัตติกาล สถิตเมธากุล	ชั้นมัธยม 
ศึกษ�ปีที่	5/1
5.	นางสาวปริยากร ช่ืนสุวรรณกุล ชั้นมัธยม 
ศึกษ�ปีที่	5/2

4.	 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วกุลสี ช้ัน	 ม.	 1/3	
อันดับที่ 5 รุ่น	 Under	 12	 รับเหรียญร�งวัล	
พร้อมใบประก�ศ	โดยเลข�ธกิ�รสม�คมกฬี�แหง่
จังหวัดเชียงใหม่	 (ผศ.ชัยพร	แก้ววิวัฒน์)	 เป็นผู้
มอบร�งวัลรุ่น	Under	12
5.	นางสาวกุลณัฐ ชายป่า	ชั้น	ม.	5/1	
อันดับที่ 17	รุ่น	Open	รับใบประก�ศเข้�ร่วม
ก�รแข่งขัน



8 จ๊างหน้อยนิวส์
Satit CMU News.

นายจิรัฏฐ์ อินทชัย ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5/1	 

ได้รับรางวลัเพชรรตันชาต ิ2021	บคุคลตน้แบบ

ตัวอย่�งดีเด่นท่ีทรงคุณค่�	 ประจำ�ปี	 2021			

ส�ข�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ	 เมื่อวันที่	

4	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

นายพันธิตร จันติยะ	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5/1	 

ได้รับรางวลัเพชรรตันชาต ิ2021	บคุคลตน้แบบ

ตวัอย�่งดเีด่นทีท่รงคณุค�่	ประจำ�ป	ี2021		ส�ข�

เย�วชนผูส้ร�้งชือ่เสยีงระดบัอ�เซยีน		เมือ่วนัที	่

4	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

รางวัลโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม  
เพื่อสันติภาพโลก (World -PEC)	ครั้งที่	13								
ปีก�รศกึษ�	2563		ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย		
เมื่อวันที่	11	มีน�คม	พ.ศ.	2564	
นักเรียนที่ได้รับร�งวัลดังนี้
•	ชนะเลิศอันดับ 1 น�งส�วจนิด�มณ	ี	ศรีสว�่ง		 
ชั้น	ม.4/1
•	 รองชนะเลิศอันดับ 3	 น�ยวริศ	 เลิศทัศนีย์
ชั้น	ม.4/2
•	รางวัลชมเชย อันดับที่ 10 น�ยศิริณัช	ติมัน 
ชั้น	ม.4/2

นางสาวปราณชล ีจนัแดง	ชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี	่
6/4	ไดร้บัพจิ�รณ�คดัเลอืกจ�กธน�ค�รออมสนิ							 
ใหร้บัรางวลัเยาวชนดเีดน่ ประจำาป ี2564		เมือ่วนัที	่ 
11	มีน�คม	พ.ศ.	2564

ร�งวลั	“วฒันธรรมวนิติ”	ของจงัหวดัเชยีงใหม	่
เนือ่งในวนัเดก็แหง่ช�ต	ิประจำ�ป	ี2564	ระดบั
มัธยมศึกษ�		นักเรียนที่ได้รับร�งวัล	มีดังนี้
• ระดับดีเด่น : เด็กหญิงรัศมิ์มาดา สมนาม 
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2/5
• ระดบัด ี: นางสาวภญิญาพชัญ ์ปรศินานนัทกลุ 
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3/4

รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น	 ประจำ�ปี	 
2564	 ส�ข�เย�วชนดีเด่นด้�นจิตอ�ส� 
โดยกรมกจิก�รเดก็และเย�วชน	เมือ่วนัที	่23		
กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564		
นักเรียนที่ได้รับร�งวัล	มีดังนี้
• นางสาวธัญชนก  คำาแดง 
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6/2	
 • เด็กหญิงพัทธนันทร์ จันทร์หอม   
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2/3		

รางวัลชนะเลิศ เยาวชน จิตอาสาดีเด่น 
แหง่ชาต ิภาคเหนอื	ป	ี2564	โครงก�รจติอ�ส�	 
เพื่อน้อง	โดย	Youth	for	Next	Step	และ	
Youth	Plus	Thailand	ร่วมกับ	กรมกิจก�ร
เด็กและเย�วชน.	 เม่ือวันที่	 14	 มีน�คม	 
พ.ศ.	2564	นักเรียนที่ได้รับร�งวัลมีดังนี้
ร�ยช่ือผูเ้ข�้รว่มโครงก�ร	:	รัว้จติอ�ส�เพือ่นอ้ง	 
โรงเรยีนบ�้นน�มน	อ.เวยีงแหง	จงัหวดัเชยีงใหม่
1.	น�งส�วธัญชนก	คำ�แดง
2.	น�งส�วอรจิร�	พิทักษ์
3.	น�งส�วอ�นัญญ�	รูปง�ม
4.	น�ยธนวันต์	ชัชฎ�นรเสฏฐ์
5.	น�งส�วกมลพรรณ	จันต�นนท์
6.	น�งส�วพลอยสวย	ศิริ
7.	น�งส�วปิยะธิด�	บุญม�ถ�
8.	น�งส�วนภัสนันท์	ปัญญ�ร�ช
9.	น�ยธนนท์	ธนิยผล
10.	น�งส�วศิริประภ�	พิท�คำ�
11.	น�ยรัชพล	วรรณโกมล
12.	น�งส�วชนม์นิภ�	ธนเกียรติสกุล
13.	น�งส�วพิณพณ�	แสงบุญ
14.	น�งส�วโกลัญญ�	อ่อนเกตุพล
15.	น�งส�วบุญญรด�	บุญปลอด
16.	น�งส�วปัณฑิก�	ช่�งเรือ
17.	น�งส�วเจสิต�	มณีจันทร์
18.	น�งส�วศิขริน	ศรีจ�
19.	เด็กหญิงธันยนันท์	รวมสุขกุลศักดิ์
20.	เด็กหญิงธิฌ�ณัฐ	แกล้วกล้�
21.	น�งส�วกัญญ�ณัฐ	ช�ยป่�
22.	น�งส�วภูวินรด�	อินทมูล
23.	น�ยศศิศ	สืบอุทัย
24.	น�งส�วภคมญ	เสวก
25.	น�งส�วภัทร�พร	อ่อนน้อม
26.	น�งส�วปริย�กุล	ชื่นสุวรรณกุล
27.	น�งส�วปริย�กร	ชื่นสุวรรณกุล
28.	เด็กหญิงจ�รุวรรณ	เชื้อเย็น
29.	เด็กหญิงคณัสนันท์	อรรถ�วร
30.	เด็กช�ยปภังกร	ยอดคีรี
31.	เด็กช�ยรฐนนท์	คำ�ร้อง	
32.น�งส�วพิชย�	โต๊ะตระกูล
33.	น�ยศุภกฤษฎิ์	ดิษส�ย
34.	น�ยพันธิตร	จันติยะ

เดก็หญงิอรชพร มะลมิาศ	ชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี	่ 
2/5		รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best  
Child of the Year 2021)	 เน่ืองในวัน
เด็กแห่งช�ติ	 ประจำ�ปี	 2564	 โดยศูนย์ให้
คำ�ปรึกษ�กิจกรรมเพื่อสังคม	 เมื่อวันท่ี	 16	
กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

ผลงานนักเรียน 

ด้านคุณธรรม
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รอบรั้ว สาธิต มช.

	 กลุ่มส�ระก�รเรยีนรูว้ทิย�ศ�สตรแ์ละ
เทคโนโลย	ีโรงเรยีนส�ธติมห�วทิย�ลยัเชียงใหม	่																		
จัดโครงการสอบวดัความรูวิ้ทยาศาสตร ์สำาหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 และ 6	ณ	อ�ค�ร
ส�ธิต	2	และส�ธิต	3	โรงเรียนส�ธิตฯ	เมื่อวันที่	
16-17	ตุล�คม	พ.ศ.	2563	

	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	
จัดง�น		สานสัมพันธ์ สาธิต มช. “สุขี ปีฉลู” 
งานปีใหม่โรงเรียน ประจำาปี 2564	 สำ�หรับ
คณ�จ�รย	์บคุล�กร	และเจ�้หน�้ที	่โรงเรยีนส�ธติฯ																				
ณ	 โรงแรมกรีนเลค	 รีสอร์ท	 จังหวัดเชียงใหม่		 
เมื่อวันที่	29	ธันว�คม	พ.ศ.	2563

	 อ�จ�รย์	 ดร.ศักด�	 สว�ทะนันทน์	 
ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนส�ธติมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่
ให้ก�รต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน  
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำาปี 2563  
ระดบักลุ่มจงัหวดั	ตัวแทนโรงเรียนส�ธติมห�วทิย�ลัย 
เชียงใหม่	 นักเรียนผู้รับก�รประเมิน	 เพื่อรับ
ร�งวัลพระร�ชท�น	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	
คือ	นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/3	และระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	คือ	
นายธราดล พรวเิศษศิริกลุ ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 
6/1	ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 3	 อ�ค�รปฏิบัติก�ร		
โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันท่ี	
9–10	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

	 ง�นสภ�นกัเรยีน	กลุ่มบรหิ�รง�นกจิก�ร
นักเรียน	จัดกิจกรรมค่ายขายข้าว	สำ�หรับสภ�
นักเรียน	รุ่นที่	50	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อ�ค�ร
ปฏบิตักิ�ร	โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลยัเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	13	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2563

	 ชมรมศษิยเ์ก�่โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่	 มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษา ปทีี ่6	ปกี�รศกึษ�	2563		ณ	หอ้ง 
ชมรมศษิยเ์ก�่ฯ	อ�ค�รหอประชมุ	50	ป	ีโรงเรยีน 
ส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 3-5	
กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

	 นักเรียนชัน้มธัยมศกึษ�ปท่ีี	3	โรงเรยีน 
ส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	ทดสอบวัดความรู้
คณติศาสตร ์และทักษะภาษาองักฤษ ณ	อ�ค�ร
ส�ธิต	 2	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 
เมื่อวันที่	12	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

	 สภ�นักเรียน	 รุ่นที่	 49	 และนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี	่2	จดักิจกรรมสง่แรงใจเชยีร์
พี่ ม.6	 เพ่ืออวยพรและให้กำ�ลังใจกับนักเรียน	 
ช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่	 6	 ในก�รสอบเข้�ศึกษ�ต่อ
ระดับอุดมศึกษ�	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2564		 
ณ	ล�นหน้�เส�ธง	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	24	พฤศจิก�ยน	2563
	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�ฯ	 
จัดง�น	 “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อให้	 อ�จ�รย์	
บุคล�กร	นักเรียน	และผู้ปกครอง	ได้ร่วมถว�ย
คว�มจงรักภักดีและระลึกถึง	พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร	 ณ	 ล�นหน้�เส�ธง		
โรงเรียนส�ธติมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่เมื่อวนัที	่3	 
ธันว�คม	2563
	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 
จดักจิกรรมการมอบตวันกัเรยีน	เพือ่เข�้ศกึษ�ตอ่ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 1	 โรงเรียนส�ธิต
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่ประจำ�ปกี�รศกึษ�	2564	
เมื่อวันที่	6	ธันว�คม	พ.ศ.	2563

	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 
จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และพิธีทางศาสนา  
ณ	ศนูยส์นัตศิกึษ�ฯ	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลยั
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	4	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564
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รอบรั้ว สาธิต มช.

	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	
จดัการประชุม Case Conference ของนกัเรยีน 
ทีม่ปีญัหาพฤตกิรรมและอารมณ์	โดยประชมุปรกึษ�
ร่วมกับทีมแพทย์	พย�บ�ล	จ�กศูนย์ศรีพัฒน์ฯ	 
ต�มโครงก�รคว�มร่วมมือของโรงเรียนส�ธิต
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 และศูนย์ศรีพัฒน์	 
คณะแพทยศ�สตร์	มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่ในก�ร
ดูแลรักษ�และป้องกันปัญห�ท�งสุขภ�พจิตใจ	 
ในนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษ�	ณ	หอ้งประชมุจรญู
จนัทรเ์ครอื	อ�ค�รส�ธติ	1	โรงเรยีนส�ธติมห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่	 เมื่อวันที่	18	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564 

 ทมีวจิยัคณะศกึษาศาสตร ์มช. ได้รบัทนุ 
วิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์ม
หลักสูตร อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์  
ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนส�ธิตมห�วิทย�ลยัเชยีงใหม	่
อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�หลักสูตรและก�รสอน	
หวัหน้�โครงก�รวจัิย	พร้อมด้วยนักวจิยั	ผศ.ดร.
สมเกียรติ อินทสิงห์	 รองคณบดีและอ�จ�รย์
ประจำ�ส�ข�วิช�หลักสูตรและก�รสอน	ผศ.ดร. 
น้ำาผึ้ง  อินทะเนตร	 รองคณบดีและอ�จ�รย์ 
ประจำ�ส�ข�วิช�ประเมินผลและวิจัยก�รศึกษ�	
และ	ผศ.กนกวรรณ อังกสิทธ์ิ	อ�จ�รย์ประจำ�
ส�ข�วชิ�สขุศกึษ�	ไดร้บัทนุสนบัสนนุโครงก�รวิจัย	 
เรื่อง	 “การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์ม
หลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้  
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำาหรับสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่”	 ภ�ยใต้ทุนอุดหนุนแผนง�น
ยุทธศ�สตร์เป้�หม�ย	 (Spearhead)	 	 	 ด้�น
สงัคม	แผนง�นระบบบริก�รสขุภ�พ	:	ก�รพฒัน�
ระบบบริก�รเพื่อก�รดูแลภ�วะฉุกเฉินด้�นก�ร
แพทยแ์ละส�ธ�รณสขุอย่�งครบวงจร	ของคณะ
ส�ธ�รณสขุศ�สตร	์มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่	เม่ือวนัที	่ 
15	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

 การแสดงอำาลาของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ชิาชพีคร ูโรงเรียนส�ธติมห�วทิย�ลยั
เชยีงใหม	่		ประจำ�ปกี�รศกึษ�	2563			ณ	อ�ค�ร
ส�ธิตรวมใจ	ชั้น	2		โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	4	มีน�คม	พ.ศ.	2564

	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 
ร่วมกับสม�คมก�รค้�ดิจิทัลและพ�ณิชย์
อิเล็กทรอนกิสไ์ทย-อ�เซยีน	จดัโครงการ STSE Fund 
(Satit Social Enterprise Fund) หัวขอ้ “คดิแก ้  
ขบัเคลือ่นธรุกจิ  สูค่วามสำาเรจ็สตารท์อพัเพือ่สังคม” 
ใหกั้บนกัเรยีนทีม่คีว�มสนใจเข�้รว่ม	ณ	หอ้งประชมุ 
จรูญจันทร์เครือ	อ�ค�รส�ธิต	1	โรงเรียนส�ธิต
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่เมือ่วนัที	่5	มนี�คม	พ.ศ.	2564 

	 นักเรียนโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย
เชยีงใหม	่ชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี	่1	,	3	และ	4	เข�้รว่ม 
กิจกรรม	 นักเรียนแลกเปลี่ยน	 โดยผ่�นท�ง	
zoom	meeting	กบันกัเรยีนจ�กโรงเรยีนมธัยม 
ท�ค�	มสัซ	ึจงัหวดัค�ก�ว�่	ประเทศญีปุ่น่	ระหว�่ง
วนัท่ี	31	สงิห�คม	2563	-	12	มีน�คม	พ.ศ.	2564

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
Zoom Meeting
1.	เด็กหญิงนรีพัฒน์		กันทะวงศ์
2.	เด็กหญิงปณ�ลี	 วิเศษคุณ
3.	เด็กหญิงด�รมิงค์			บุษด�คำ�
4.	เด็กหญิงอภิชญ�		ธีรวุฒิกุลรักษ์
5.	เด็กหญิงรักธีร�	 อู่รอด
6.	เด็กหญิงน�ต�ลี	 เบทส์
7.	เด็กช�ยชุติวัติ		พวงแก้ว
8.	เด็กช�ยยุทธภูมิ	 อุทัยยศ
9.	เด็กช�ยกฤชรัช	 ธวัชวีระกุล
10.	เด็กช�ยสันติธ�ร		วงศ์จันทร์
11.	เด็กหญิงณัชณิช�		อินถ�
12.	เด็กหญิงธัญวรัตถ์		ไชยวัฒน์ธำ�รง
13.	เด็กหญิงณัฐชิรญ�		ธีรวุฒิกุลรักษ์
14.	น�งส�วสุช�นันท์		วนจันทรรักษ์
15.	น�ยสมิทธิพงศ์		ตั้งสถ�พร
16.	น�งส�วชลัฐพร			นิตย์โฆษกุล
17.	น�งส�วเพลงธ�ร		ไชยวรรณ
18.	น�งส�วเพียงเพียร	นิยะตะ
19.	น�ยปณิธิ		วงศ์คำ�ปัน
20.	น�ยภูฮั่น		ศรีสุวรรณ
21.	น�งส�ววรวัฒน�		อินต๊ะใจ
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	 ศนูยว์ชิ�ก�รโรงเรยีนส�ธติมห�วทิย�ลยั
เชยีงใหม่	จดักิจกรรม MOBILE LIBRARY @ SATIT 
ณ	ล�นกิจกรรมหน้�ธน�ค�รโรงเรียน	 อ�ค�ร
หอประชุม	 50	 ปี	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

รอบรั้ว สาธิต มช.

	 สภ�นักเรียน	รุ่นที่	49		โรงเรียนส�ธิต
มห�วทิย�ลยัเชียงใหม่	สง่มอบงานสภานักเรยีน
ฝ่ายตา่งๆ ใหแ้กส่ภานกัเรียน รุ่นท่ี 50	เมือ่วนัที	่ 
25	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

	 ง�นวิช�ก�ร	กลุ่มบริห�รง�นวิช�ก�ร	
โรงเรยีนส�ธติมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่	จดักิจกรรม
เตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ 0-net	ให้แกน่กัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 เพื่อเตรียมคว�มพร้อม 
ในก�รทดสอบ	ท�งก�รศกึษ�ระดบัช�ตขิัน้พืน้ฐ�น		 
(O–NET)	ชัน้มัธยมศึกษ�ปทีี	่3	ปกี�รศกึษ�	2563		 
เมื่อวันที่	22-25	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

	 อ�จ�รย์	 ดร.ศักด�	 สว�ทะนันทน์	 
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนส�ธิตฯ	มอบเกียรติบัตร
ให้กับประธานนักเรียน ประธานเชียร์ และ
สภานักเรียน รุ่นท่ี 49	 ในก�รปฏิบัติง�นสภ�
นักเรียน	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2563	เมื่อวันที่	1		
มีน�คม	พ.ศ.	2564

 กจิกรรมโครงการผู้บริหารพบผูป้กครอง 
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1  ประจำาปกีารศกึษา  
2563	เพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของ
โรงเรียน	 ให้มีคุณภ�พผ่�นก�รประชุมร่วมกัน
ระหว�่งผูบ้รหิ�ร	อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�และผูป้กครอง	
ณ	ห้องประชุมจรูญ	จันทร์เครือ	อ�ค�รส�ธิต	1	
โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 เม่ือวันที่	
1-9	มีน�คม	พ.ศ.	2564

	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 
จัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ	Common	 
European	Framework	of	Reference	for	Languages	 
(CEFR)	 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปี
ที่	1-6	เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม	พ.ศ.	2564

 อาจารย์หฤทยั กาศวบิลูย ์กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู ้
ภ�ษ�ต�่งประเทศ	(ภ�ษ�องักฤษ)	เข�้อบรมก�รเรยีนก�ร
สอนภ�ษ�อังกฤษออนไลน์	Webinar	2563-2564	ดังนี้
	 7	 กรกฎ�คม	 2563	 –	 1	 กันย�ยน	 2563	
ได้รับทุนของสถ�นทูตสหรัฐอเมริก�	 เข้�อบรบ‘Using	
Educational	Technology	in	the	English	Language	
Classroom’	an	8-week	online	teacher	training	
course	delivered	by	Iowa	State	University,	USA.
	 20	มกร�คม	2564	‘Build	success	beyond	 
the	classroom:	An	introduction	to	critical	thinking,	Pearson 
	 3	กมุภ�พันธ์	2564	‘Build	success	beyond	the	
classroom:	How	to	teach	critical	thinking’,	Pearson. 
	 17	กุมภ�พันธ์	2564	‘Critical	Thinking:	
Assessment’,	Pearson.
	 25	 กุมภ�พันธ์	 2564	 ‘Motivation	 and	 
Location:	Tailoring	engagement	strategies	to	online	
and	offline	contexts,	Oxford	University	Press. 
	 26	 กุมภ�พันธ์	 2564	 ‘	 Young	 Learner	
Agency	in	Action:	Creating	memorable	learning	
experiences,	‘Getting	students	speaking	when	
teaching	remotely’,	‘Teaching	in	a	Socially	Distanced	 
Classroom:	Limitations	or	Opportunities’,	‘Language	 
Learner	 Agency:	Why	 and	 how	 it	matters?’,	
Oxford	University	Press.		
	 19	มนี�คม	2564	เข�้รว่มก�รประชมุน�น�ช�ต	ิ
55th	Post-RELC	International	Conference	2021	 
‘Sustainable	Language	Education:	Standards,	Strategies	 
and	Systems’	SEAMEO	RELC,	Singapore.	(Via	Zoom) 

 อาจารยอ์จัฉรยี ์สตีะพนัธุ ์กลุ่มส�ระก�รเรยีนรู ้
ภ�ษ�ต�่งประเทศ	(ภ�ษ�องักฤษ)	เข�้อบรมภ�ษ�องักฤษ 
ออนไลน์	Webinar	2020	ดังนี้
	 3	กุมภ�พันธ์	2564	(60	minutes)	–	Build	
success	beyond	the	classroom:	How	to	teach	critical	
thinking	by	Miss	Christina	Cavage	(Pearson	English) 
	 8	กุมภ�พนัธ	์2564	(2.5	hours)	–	Vocabulary	 
teaching	 at	 B2	 First:	 criteria	 for	 selection	 &	 
assessment	 for	 the	 future	Q	&	A	by	Mr.	Roy	 
Norris	&	Mr.	Alex	Tamulis	(Macmillan	Education)
	 12	กมุภ�พนัธ	์2564	(1	hour	40	minutes)	–	
Learning	to	Think,	Thinking	to	Learn	by	Mr.	Dave	 
Spencer	 and	 Global	 Citizenship	 Education:	
What?	Why?	and	How?	By	Mr.	Matt	Hayes	and	
Mr.	Jonathan	Hadley	(Macmillan	Education)
	 15	กมุภ�พนัธ	์2564	(1	hour	40	minutes)	
–	Speaking	Skills	for	Confident	Communication	
by	Miss	Rhona	Snelling	(Macmillan	Education)
	 17	กุมภ�พันธ์	2564	(60	minutes)	–	EAP	 
and	Critical	Thinking:	Assessment	by	Miss	Christina	
Cavage	(Pearson	English)
	 18	กุมภ�พนัธ	์2564	(one	hour)	–	Cambridge	 
Day:	Online	Edition	featuring	the	keynote	address	 
“Getting	Grammar	Off	the	Page”	by	Mr.	Craig	Thaine	 
(Cambridge	University	Press)
	 27	กมุภ�พนัธ	์2564	(one	hour)	–	Oxford	 
Professional	Development	Conference	ELTOC	 
2021	/	Online	Teaching	Solution	and	Ideas	for	 
Secondary	Classroom	by	Oxford	University	Press	 
Staff	(Oxford	University	Press)
	 3	มีน�คม	2564	(one	hour)	–	EAP	and	 
Critical	Thinking:	Building	Readiness	for	Acacemic	 
Rigor	by	Miss	Christina	Cavage	(Pearson	English) 
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เส้นทางสู่ความส�าเร็จ

ผลงาน
 - รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562
 - รางวลัเหรยีญทอง การแขง่ขันดาราศาสตรโ์อลมิปิกระดบัชาติ	ครัง้ที	่17	ระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	และไดรั้บ
ก�รคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขันด�ร�ศ�สตรแ์ละฟสิกิสด์�ร�ศ�สตรโ์อลมิปกิระหว่�งประเทศ	ปกี�รศกึษ�	2563 
 - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาต	ิครั้งที่	19	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2563
 - รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัดาราศาสตรโ์อลมิปกิระดบัชาต ิครัง้ท่ี	16	ระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	ปกี�รศกึษ�	2562 
 - รางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด	ก�รแข่งขันด�ร�ศ�สตร์โอลิมปิกระหว่�งประเทศ	ครั้งที่	23	
ประจำ�ปี	2018	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ณ	ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมประช�ธิปไตยศรีลังก�
 - รางวัลเหรียญทอง รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด	และร�งวัลคะแนนรวมสูงสุดศูนย์ภูมิภ�ค	ก�รแข่งขัน
ด�ร�ศ�สตร์โอลิมปิกระดับช�ติ	ครั้งที่	15	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	และได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันด�ร�ศ�สตร์โอลิมปิกระหว่�งประเทศ	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2561
 - รางวลัเยาวชนดเีดน่	ด�้นเย�วชนดเีดน่ทีท่ำ�ช่ือเสียงให้กับประเทศช�ต	ิส�ข�คณิตศ�สตร	์วิทย�ศ�สตร	์	คอมพวิเตอร	์
เนื่องในวันเย�วชนแห่งช�ติ	ประจำ�ปี	2562
 - รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำ�ปี	2562
 - เยาวชนคนเก่ง สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัดเชียงใหม่	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2562

นายธนวันต์  ชัชฎานรเสฏฐ์ 

รางวัลนักเรียนพระราชทาน
ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง

ข้อคิด
 “ขอใหท้กุคนอย่ายอมแพกั้บสิง่ทีก่ำาลงัทำาอยู ่แมท้างอาจจะยากลำาบาก แตถ่า้หากพยายามอยา่ง สดุความสามารถ  
ย่อมไปถึงจุดหมายอย่างแน่นอน”	 แต่จุดหม�ยนี้อ�จจะเป็นทั้งคว�มสำ�เร็จหรือคว�มผิดหวังก็ได้	 ถ้�เป็นคว�มสำ�เร็จ	 
นั่นหม�ยถึงสิ่งที่เร�พย�ย�มม�ตลอดได้ตอบแทนเร�อย่�งคุ้มค่�	 แต่ถ้�ห�กเป็นคว�มผิดหวัง	 ขอให้เก็บคว�มรู้สึกนั้นไว้	
วิเคร�ะห์สิ่งที่ผิดพล�ดและก้�วเดินต่อไป	และสักวันจะเป็นวันของเร�อย่�งแน่นอนครับ

 ธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ ชื่อเล่น จูโน่ อายุ 18 ป ี
ปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (วมว.มช.) รุ่นที่ 11 



13จ๊างหน้อยนิวส์
Satit CMU News.

 ธราดล  พรวิเศษศิริกุล ชื่อเล่น เก้ง เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 อายุ 18 ปี ปัจจุบัน  
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภูมิล�าเนาอยู่ที่ 9/1 ม.6 
ต.น�้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล�าพูน

กว่าจะมาถึงวันนี้....
	 เมือ่ไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็ตวัแทนของโรงเรยีนในก�รประเมนิ	เพือ่รบัร�งวลัพระร�ชท�น	พีไ่ดร้บักำ�ลงัใจและคำ�แนะนำ�

ทั้งจ�กอ�จ�รย์ผู้ดูแลโครงก�ร	ผู้ปกครอง	และเพื่อนๆ	โครงก�รนี้มีก�รประเมินถึง	3	ครั้ง	ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

ระดับจังหวัด	 ทุกอย่�งออกม�ร�บรื่น	 ทุกคนพร้อมใจ	 ที่จะทำ�ง�นอย่�งเต็มที่	 สิ่งที่ตั้งใจทำ�ออกม�นั้นสำ�หรับตัวพี่เอง	 

ถือว่�อยู่ในระดับพอใจม�ก	บรรลุเป้�หม�ยที่ตัวเองตั้งไว้	3	ประก�ร	คือ	ประก�รแรก	ได้แสดงผลง�นและแนวคิดของพี่	 

สู่บุคคลทั้งภ�ยในครอบครัว	 ภ�ยในโรงเรียน	 รวมถึงบุคคลภ�ยนอกที่ได้เชิญม�ให้ข้อมูล	 ประก�รที่สอง	 ได้ฝึกทักษะก�ร

ทำ�ง�นตั้งแต่	 ก�รประส�นง�นกับเพื่อน	 รุ่นพี่รุ่นน้อง	 อ�จ�รย์ผู้ใหญ่ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกโรงเรียน	 เป็นประสบก�รณ์ 

ก�รทำ�ง�นที่ครบเคร่ืองเลยทีเดียว	 ประก�รสุดท้�ย	 คือ	 ได้บอกกับคนในครอบครัวว่�	 “เก้งอย�กเป็นครู”	 โครงก�รนี้		 

พี่มองว่�	 พี่ได้แต่กำ�ไร	 ห�กพี่ไม่ได้ร�งวัล	 ก็ไม่ผิดหวังครับ	 เพร�ะพี่ได้ลงมือทำ�อย่�งเต็มที่และภูมิใจในตนเอง	 

ได้เปิดประสบก�รณ์ใหม่ๆ	เจอสังคมที่กว้�งขึ้น	รวมถึงได้ทบทวนวีรกรรมที่เกิดขึ้นที่ส�ธิต	มช.แห่งนี้อีกด้วยครับ

ผลงาน
	 1.	 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้�ร่วมโครงก�ร	 International	 Folkmoot	 Festivalณ	 เมืองเวนส์วิลล์	 รัฐนอร์ท

แคโรไลน�	ประเทศสหรฐัอเมรกิ�		ป	ี2561	และเปน็ตวัแทนประเทศไทยเข�้ร่วมโครงก�รInternational	Folklore	Festival	 

“Golden	Ring”	ณ	กรุงมอสโคและกรุงวล�ร์ดิเมียร์	สหพันธรัฐรัสเซีย	ปี	2562

	 2.	 ได้รับพระร�ชท�น	 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ก�รแข่งขันตอบปัญห�วิช�ก�รภ�ษ�ไทย	 เนื่องในวัน 

กรมพระปรม�นุชิตชิโนรส	ประจำ�ปี	2562	จ�กพระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว	

	 3.	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	 ก�รแข่งขันวงเครื่องส�ยผสมขิม	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�	 ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 

ระดับช�ติ	ครั้งที่	69	ปี	2562	โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

นายธราดล  พรวิเศษศิริกุล  
ตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียน

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2563

เส้นทางสู่ความส�าเร็จ
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มุมมอง
	 ได้ทำ�ง�นกับเพื่อน	คงมีบ�งสิ่งที่ทำ�ให้เพื่อนเห็นว่�เร�มีภ�วะคว�มเป็นผู้นำ�	จนได้รับให้ทำ�หน้�ที่ต่�งๆ	 เริ่มตั้งแต ่

เป็นหัวหน้�ห้อง	 เป็นตุล�ก�รนักเรียนเป็นหัวหน้�ฝ่�ยเหรัญญิก	 และเป็นหัวหน้�วงดนตรีไทยของโรงเรียนอีกด้วย 

ในมุมมองของพี่	พี่คิดว่�สิ่งที่ทำ�ให้พี่เป็นที่ยอมรับของเพื่อน	รุ่นพี่รุ่นน้อง	และคณ�จ�รย์คือ	“คว�มน่�เชื่อถือ”	ซึ่งก่อนที ่

จะมคีว�มน�่เชือ่ถือ	คว�มมัน่ใจในคว�มคดิของตนเอง	คว�มแมน่ในขอ้มลู	คว�มฉะฉ�นในก�รพดู	รวมถงึก�รใหเ้กยีรตผิูอ้ืน่	 

โดยเมื่อนำ�ม�ประกอบกันแล้ว	 ก็จะทำ�ให้ตัวเร�เป็นตัวของตัวเร�ม�กท่ีสุด	 เมื่อผู้อื่นเห็นก็จะเกิดคว�มไว้ว�งใจ	 และ 

ทำ�ให้เร�เป็นที่ยอมรับจ�กบุคคลอื่น	

แนวคิด
	 “ก�รศึกษ�เป็นหวัใจของก�รพฒัน�มนษุย”์	สิง่ทีพ่ีอ่ย�กบอก	คอื	เร�ควรตระหนกัว�่	เร�เรยีนหนงัสอืไปเพือ่อะไร	?	 

ในแนวคิดของพี่	 เร�ไม่ได้เรียนวิช�ก�รเพียงเพ่ือใช้สอบเท่�นั้น	 แต่เร�ต้องเรียนรู้ทักษะก�รใช้ชีวิตควบคู่กันไปด้วย 

เพ่ือนำ�ไปใช้ในชีวิตจริงท่ีต้องเผชิญ	 เร�ต้องเรียนรู้จ�กก�รลงมือทำ�ม�กกว่�ทฤษฎี	 บ�งคนเรียนเก่งม�ก	 แต่ทักษะก�รใช้

ชีวิตแทบไม่มี	บ�งคนกิจกรรมดีแต่คว�มรู้ยังไม่	แน่นพอ	พี่เองไม่ได้เก่งวิช�ก�รเลิศเลอ	

	 แตพ่ีพ่ย�ย�มรกัษ�สมดลุใหต้วัเองมคีว�มรูท้ีร่อบด�้นโดยผ�่นประสบก�รณท์ัง้ก�รเข้�รว่มกจิกรรมและก�รแขง่ขนั	

สิง่เหล�่นีเ้ปน็ก�รหลอมรวมทกัษะทัง้ศ�สตรแ์ละศลิปจ์นกล�ยเปน็“ตวัตน”ของเร�จงใชค้ว�มชอบ	คว�มรกัในสิง่ทีท่ำ�และ

คว�มเป็นตัวของตัวเองเป็นแรงผลักดันให้ตัวเร�ประสบคว�มสำ�เร็จต่อไปครับ
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บอกเล่าข่าวงาน..........บอกเล่าข่าวงาน..........
	 ตลอดปกี�รศกึษ�	2563	ทีผ่�่นม�โรงเรยีนส�ธติฯ	ไดร้บัคว�มรว่มมืออย�่งด ี
จ�กผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ�่ย	สง่ผลให้ก�รดำ�เนินง�นทุกด�้นส�ม�รถผ่�นวิกฤตก�รระบ�ด
ของโรคติดเชือ้โคโรน�	2019	ไปไดด้ว้ยด	ีจึงถอืโอก�สนีข้อบคณุผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ�่ย	 
สำ�หรบัคอลมัน์บอกเล�่ข�่วง�นของจ�๊งหนอ้ยนวิสฉ์บบันึ	้จะขอสรปุผลก�รดำ�เนนิง�น 
ด้�นต่�งๆ	ที่สำ�คัญของภ�คเรียนที่	2	ปีก�รศึกษ�	2563	และที่กำ�ลังจะดำ�เนินง�น
ในภ�คเรียนฤดูร้อนของปีก�รศึกษ�	2564	ดังนี้

 1. งานด้านวิชาการ 
 1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบออนไลน	์โรงเรียนส�ธิต
มห�วิทย�ลยัเชยีงใหม่	(CMUD	LMS)	ตลอดปกี�รศึกษ�	2563	โรงเรยีนไดด้ำ�เนินก�ร 
พฒัน�ระบบบรหิ�รจดัก�รเรยีนรูแ้บบออนไลน	์หรอื	CMUD	LMS	ขึน้	เพือ่นำ�ม�ใช้ 
สำ�หรบัก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนในชว่งสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรน�	2019	โดยระบบดงักล�่วไดด้ำ�เนินก�รพฒัน�ใน	Version	2.0	อย�่งไรกต็�ม 
โรงเรยีนตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รเรยีนรูผ้�่นเทคโนโลยซีึง่จะมีคว�มจำ�เป็น
สำ�หรบัก�รเรยีนรูใ้นอน�คต	จงึไดด้ำ�เนนิก�รพฒัน�ต่อยอดก�รดำ�เนนิง�นดงักล�่ว	
โดยโรงเรยีนไดน้ำ�ผลก�รประเมนิจ�กนกัเรยีน	คณ�จ�รย	์และผูป้กครองม�ใชเ้ป็น
ขอ้มลูในก�รพฒัน�ระบบ	Version	3.0	เพือ่ใหร้องรบัรปูแบบก�รจดัก�รเรียนก�รสอน 
ทีม่คีว�มหล�กหล�ยรูปแบบทัง้	Online		On-site	หรอื	แบบผสมผส�น	และเพือ่ตอบโจทย ์
คว�มต้องก�รของนักเรียนและคณ�จ�รย์ให้พร้อมใช้ง�นสำ�หรับภ�คเรียนท่ี	 1	 
ปีก�รศึกษ�	2564	

 1.2 การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือเตรียมความพรอ้มสำาหรบัการเปน็ 
ผูป้ระกอบการในอนาคต	โรงเรยีนส�ธิตมห�วิทย�ลยัเชียงใหม	่รว่มกบั	สม�คมก�รค�้ 
ดิจิทัลและพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย	–	อ�เซียน	ได้จัดให้มีโครงก�ร	STSE	Fund	 
(Satit	Social	Enterprise	Fund)	โดยได้ดำ�เนินก�รรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้�
ร่วมโครงก�รภ�ยใต้หัวข้อ	 "คิดแก้ ขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ความสำาเร็จสตาร์ทอัพ 
เพื่อสังคม" โดยโครงก�รดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอก�สเรียนรู ้
และฝกึประสบก�รณ์ก�รสร�้งกจิก�รทีม่ลัีกษณะเป็นธุรกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ม�	จ�กประเดน็ 
ปญัห�ในสงัคมรอบตัว	เพือ่แกป้ญัห�สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	และม�สร�้งเปน็ธรุกจิ
ผ่�นก�รระดมสมองด้วยแนวคิด	Social	Enterprise	Business	Model	Canvas	
โดยจะเริ่มดำ�เนินก�รในช่วงภ�คเรียนฤดูร้อน	2564	

 1.3  พัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอนเพือ่รองรบัระบบก�รสะสม 
หนว่ยกติของมห�วทิย�ลยัเชียงใหม	่(ธน�ค�ร
หนว่ยกิต	:	Credit	bank)	ต�มท่ีมห�วทิย�ลยั
ไดม้กี�รจัดตัง้วทิย�ลยัก�รศกึษ�ตลอดชวีติขึน้	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนก�รเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตใหแ้ก่ผูเ้รยีนทุกช่วงวัยผ่�นก�รเรยีน 
ร่วมกับนักศึกษ�ในชั้นเรียนและสะสม 
หนว่ยกติสำ�หรบัก�รศกึษ�ตอ่ระดบัอดุมศึกษ�
ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ในอน�คตน้ัน	
เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วของ
มห�วิทย�ลัย	 โรงเรียนได้ดำ�เนินก�รพัฒน�
หลักสูตร	 ระบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
และจดัทำ�คว�มรว่มมอืกบัวิทย�ลยัก�รศกึษ�
ตลอดชีวิตในก�รเปิดหลักสูตรวิช�ต่�งๆ	 
เพื่อรองรับคว�มสนใจของนักเรียนโรงเรียน 
ส�ธิต	 ให้ส�ม�รถเข้�ศึกษ�ในร�ยวิช�ต่�งๆ	
ได้ในปีก�รศึกษ�	2564	
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 2. งานระบบงานสุขภาพนักเรียน ตั้งแต่ 
ปีก�รศึกษ�	 2562	 โรงเรียนส�ธิตฯ	 ได้ร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์	
คณะแพทย์ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	ในก�รพัฒน�ระบบ 
ง�นสขุภ�พนกัเรียนหล�ยๆ	ด�้น	ทัง้ก�รจดัทำ�แผนปฏบิตังิ�น	ก�รจดัทำ� 
คูม่อืและสือ่เพือ่คว�มรู้ก�รปอ้งกนัก�รแพรร่ะบ�ดของโรคติดเชือ้ต�่งๆ 
โดยเฉพ�ะ	COVID	–	19	พัฒน�ระบบก�รตรวจคดักรองนกัเรยีน 
กอ่นเปดิภ�คเรยีน	ก�รฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญส่�ยพนัธุใ์หม	่
และในภ�คเรยีนที	่2	ปกี�รศกึษ�	2563	โรงเรยีนและศนูยศ์รพีฒัน ์
ได้เริ่มดำ�เนินก�รโครงก�รคว�มร่วมมือในก�รดูแลรักษ�และ
ปอ้งกนัปัญห�สขุภ�พจิตสำ�หรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ของ 
โรงเรยีนส�ธติฯ	โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่บรูณ�ก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอื 
นกัเรยีนทีม่ภี�วะเครยีดหรอืปญัห�จติใจ	ตลอดจนห�แนวท�งในก�ร 
ให้บรกิ�รแกน่กัเรยีนและผูป้กครองกรณทีีน่กัเรียนมคีว�มตอ้งก�ร 
รบับรกิ�รท�งก�รแพทย	์ซึง่โครงก�รนีจ้ะดำ�เนนิก�รใหค้รอบคลมุ
ทุกระดับชั้นในปีก�รศึกษ�	2564	

 5. การก่อสรา้งอาคารอาคารศนูย์ปฏบัิติการ
วิชาชีพครูที่มีคว�มเช่ียวช�ญด้�นศ�สตร์ก�รสอนแนวใหม่	
(โรงเรยีนส�ธิตมห�วิทย�ลยัเชียงใหม	่ระดับอนบุ�ลและประถมศกึษ�)	 
ต�มที่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติให้มีก�รดำ�เนินง�น
ก่อสร้�งอ�ค�รอ�ค�รศูนย์ปฏิบัติก�รวิช�ชีพครูฯ	ให้แก่	ผู้ชนะ 
ก�รเสนอร�ค�	คอื	กจิก�รร่วมค�้ห�้งหุน้สว่นจำ�กดั	นครเชยีงร�ย 
ทวีศักดิ์วัสดุ-คอนกรีต	 –	 บริษัท	 ฟ้�เพชรภู	 จำ�กัด)	 วงเงิน 
ค่�จ้�ง	141,000,000.00	บ�ท	 เมื่อวันที่	 29	มกร�คม	2564	
นั้น	 ซ่ึงโครงก�รดังกล่�วมีแผนก�รดำ�เนินง�นก�รก่อสร้�ง 
นับจ�กวันลงน�มในสัญญ�	(29	มกร�คม	2564)	สิ้นสุดสัญญ�	
22	กมุภ�พนัธ	์2565	ระยะเวล�	390	วนั	และคณะศกึษ�ศ�สตร	์ 
ได้ดำ�เนินก�รประกวดร�ค�ผู้ควบคุมง�นก่อสร้�งอ�ค�รโดยมี	 
บริษัท	 อินเตอร์	 ดีไซน์	 แอนด์	 คอนซัลท์ส	 จำ�กัด	 เป็นผู้ชนะ 
ก�รเสนอร�ค�

 3. การดำาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อ 
รับมือและแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5  
ในสถานศกึษา โรงเรยีนส�ธติมห�วิทย�ลยัเชยีงใหม	่ประจำ�ปี
ก�รศึกษ�	2564	จ�กปัญห�สภ�พอ�ก�ศปัญห�ฝุ่นละอองขน�ดเลก็	 
PM	2.5	ซึง่มกัเกดิขึน้ในชว่งเดอืนมนี�คม	–	พฤษภ�คมน้ัน	ในเรือ่งดงักล�่ว 
โรงเรยีนส�ธติฯ	ไดจ้ดัทำ�แผนและก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเพือ่รองรับ 
ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนในภ�คเรียนฤดรู้อนปกี�รศึกษ�	2564	ดงันี ้
		 1)	 สำ�รวจ	 ทำ�คว�มสะอ�ดและซ่อมแซมเคร่ืองปรับ
อ�ก�ศทุกห้องเรียนก่อนเปิดเรียน
	 2)	จดัห�เครือ่งฟอกอ�ก�ศเพิม่เตมิใหค้รบทกุห้องเรียน	
	 3)	 พัฒน�ระบบก�รตรวจสอบคุณภ�พอ�ก�ศใน
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
	 4)	ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ�ลดฝุ่นบริเวณต่�งๆ	
	 5)	 จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย	 (Safe	 Zone)	 สำ�หรับ 
ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องส�ม�รถเข้�ใช้ง�น
	 6)	จดัเตรยีมคว�มพร้อมระบบบรหิ�รจัดก�รเรยีนก�รสอน 
แบบออนไลน์ให้มีคว�มพร้อมรองรับก�รจัดก�รสอนในช่วง
สถ�นก�รณ์ฝุ่น	PM	2.5	เริ่มมีผลต่อสุขภ�พ	
 4. การจัดหาทุนการศกึษา ปีการศกึษา 2563 
นอกจ�กรว่มกบัชมรมศิษยเ์ก�่	โรงเรียนส�ธิตฯ	ในก�รระดมทุน
บรจิ�คจ�กผูม้อีปุก�ระคณุเพือ่จดัสรรทนุก�รศกึษ�ใหแ้กน่กัเรยีนท่ี 
ข�ดแคลนแลว้	โรงเรยีนส�ธติฯยงัไดด้ำ�เนนิก�รจัดห�แหลง่ทนุจ�ก 
องค์กรและหนว่ยง�นต�่งๆ	เพือ่ใหนั้กเรยีนส�ม�รถเข�้ถงึแหลง่ทนุ 
ได้หล�กหล�ยช่องท�ง	โดยปี	2563	โรงเรียนส�ธิตฯ	ได้ร่วมกับ 
คณะทำ�ง�นโครงก�รทนุก�รศกึษ�	เครอืเจรญิโภคภณัฑ	์จดัทำ�แนวท�ง 
พฒัน�คว�มรว่มมอืในก�รใหท้นุก�รศกึษ�เครอืเจรญิโภคภณัฑ	์ 
ประเภททุนนวัตกร	 และได้ดำ�เนินก�รคัดเลือกนักเรียน 
เข้�รับก�รพิจ�รณ�รับทุนในเดือนกุมภ�พันธ์	2564	

	 ก�รพฒัน�ง�นด�้นต�่งๆ	ของโรงเรยีนทีก่ล�่วม�ทัง้หมด
จะไม่ส�ม�รถเกดิขึน้ได	้ห�กปร�ศจ�กคว�มรว่มมือของทกุฝ�่ย
ทัง้คณ�จ�รยแ์ละบุคล�กร	ผู้ปกครอง	นกัเรยีนปัจจุบัน	ศษิยเ์ก�่	 
และหนว่ยง�นต�่งๆ	ของมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่	โรงเรยีนส�ธติฯ	
จงึขอขอบพระคณุผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ�่ยม�	ณ	ทีน่ีแ้ละหวังว�่ 
ในปกี�รศกึษ�	2564	ทีก่ำ�ลงัจะม�ถงึโรงเรียนจะไดร้บัคว�มรว่มมือ 
เป็นอย่�งดีเช่นปีที่ผ่�นม�
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กิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

พฤศจิกายน 2563

พี่แนะน้องมองอาชีพ

งานกีฬาสี

	 ศนูยแ์นะแนวและใหค้ำ�ปรกึษ�ฯ	ชมรมศษิยเ์ก�่	และสม�คมผูป้กครองฯ	โรงเรยีนส�ธติมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่
จดักจิกรรมพีแ่นะนอ้งมองอ�ชพี	ครัง้ที	่9	เพือ่แนะแนวแผนก�รเรยีน	และท�งเลอืกใหก้บันกัเรยีน	ชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี	่3	 
เมื่อวันที่	14	พฤศจิก�ยน		พ.ศ.	2563

	 สภ�นักเรียน	 รุ่นที่	 49	 
จัดกิจกรรมกีฬ�สี	ณ	ล�นหน้�เส�ธง	
โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	16	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2563
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งานแสดงเชียร์

สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564

	 สภ�นักเรียน	รุ่นที่	 49	จัดกิจกรรมง�นแสดงเชียร์	สำ�หรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษ�ปีท่ี	 1	 และช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 4/6	 และ	 4/7	ณ	 ล�นหน้�เส�ธง	
โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่		เมื่อวันที่	16	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2563			

	 โ ร ง เ รี ย น ส � ธิ ต
มห�วิทย�ลั ย เชี ยง ใหม่ 	
จัดก�รทดสอบวัดคว�มรู้ 
พื้นฐ�นท�งก�รเรียนในก�ร
เข้�เรียน	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1	 
ปกี�รศกึษ�	2564	เมือ่วันที	่22	
พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2563
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โครงการม่วนงันล้านนา
	 กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูภ้�ษ�ไทย	จดัโครงก�รมว่นงนัล�้นน�	เพือ่สง่เสรมิ 
และอนุรักษ์ประเพณีล้�นน�	 และเผยแพร่องค์คว�มรู้เก่ียวกับภ�ษ�และ 
วรรณกรรมล�้นน�	ณ	ล�นต้นฉำ�ฉ�		อ�ค�รส�ธติ	1		โรงเรยีนส�ธติมห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่		เมื่อวันที่	26	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2563		

ค่ายธรณีวิทยา ม. 2

	 กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูว้ทิย�ศ�สตร์	
และเทคโนโลย	ีจดัโครงก�รค�่ยธรณวีทิย�	
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 2	 
เพื่อให้นักเรียนได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับ
ธรณีวิทย�และประสบก�รณ์ตรง	ในก�ร
สำ�รวจเสน้ท�งธรณวีทิย�	เชยีงใหม่	–	ลำ�ป�ง	 
เมื่อวันที่	28	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2563
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ธันวาคม 2563

ค่ายดาราศาสตร์

	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 จัดค่�ย 
ด�ร�ศ�สตร์	สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	ที่สนใจท�งด้�น 
ด�ร�ศ�สตร์	 ณ	 อุทย�นด�ร�ศ�สตร์สิรินธร	 สถ�บันวิจัย 
ด�ร�ศ�สตรแ์หง่ช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน)	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม	่เมือ่วันที	่ 
4	ธันว�คม	พ.ศ.	2563

ค่ายผู้น�าสภานักเรียน รุ่นที่ 50

	 ฝ�่ยกจิก�รนกัเรยีน	จดัค�่ย 
ผูน้ำ�สภ�นกัเรยีน	รุน่ท่ี	50	ให้กบันกัเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4เพื่อเตรียม 
คว�มพรอ้มสำ�หรบัก�รทำ�ง�นเปน็สภ� 
นกัเรยีน	ในปกี�รศึกษ�	2564	ณ	ศูนยว์จัิย 
ส�ธติและฝกึอบรมก�รเกษตรแมเ่หยีะ	 
มห�วิทย�ลยัเชียงใหม	่เม่ือวันที	่26-27	 
ธันว�คม	พ.ศ.	2563
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งานปีใหม่โรงเรียน

	 สภ�นักเรียน	 รุ่นที่	 49	 จัดกิจกรรมง�นปีใหม่
โรงเรียน	ประจำ�ปี	2564	โดยมีง�นออกร้�นของนักเรียน	
ทุกระดบัชัน้	ณ	ล�นหน�้เส�ธง		โรงเรยีนส�ธิตมห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	30	ธันว�คม	พ.ศ.	2563
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กุมภาพันธ์ 2564

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ

	 ศนูย์แนะนำ�และใหค้ำ�ปรกึษ�	จดันทิรรศก�รแนะแนวก�รศกึษ�ตอ่และอ�ชพี	ประจำ�ปกี�รศกึษ�	2563	ในรปูแบบออนไลน	์ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคว�มรู้ส�รสนเทศท�งด้�นก�รศึกษ�และอ�ชีพ	เมื่อวันที่	8-11	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564		

	 สภ�นกัเรยีนโรงเรยีนส�ธติ
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 รุ่นท่ี	 49	 
จัดให้มีก�รเลือกตั้งสภ�นักเรียน	 
เพื่อเลือกประธ�นนักเรียน	 และ
ประธ�นเชียร์รุ่นที่	50	เมื่อวันที่	18	
กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2564

เลือกตั้งสภานักเรียน รุ่นที่ 50



 


