
สรรสาระ มาฝาก จาก ผู้อ านวยการ 

 
ฉบบัที่ 21  เดือนมิถุนายน  – พฤศจิกายน 2564 

 

ท่านผู้ปกครอง  
          โอกาสที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564   
ผ่านระบบออนไลน์ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผมจึงขอใช้สรรสาระ ฉบับที่ 21 น้ีได้น าเสนอข้อมูลข่าวสารผลงานนักเรียน และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ของโรงเรียนในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรรมส าคัญที่ก าลัง                 
จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยสรุป ดังน้ี  

 

ผลงานของนักเรียน 
 

   ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน 
และเข้าร่วมการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ท้ังด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ ดังน้ี 

1. ผลงานด้านวิชาการ  
1.1 การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจ าปี 2563 นักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ดังน้ี  
สาขาชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 18   
o นางสาวเจนนิเฟอร์  ล ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  รางวัลเหรียญทอง  
o นายศุภวิชญ์         เงินเนตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระดับชาติ คร้ังที่ 1 (1st TESO)   
o นายพงศกร          พรมมิ่ง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7        รางวัลเหรียญทองแดง   
o นางสาวปพิชญา    ถีรัตถานุรักษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  รางวัลเหรียญทองแดง   

1.2 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2563    
โดยศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังน้ี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
o นายวชิรวิชญ์    ธาดาเสถียร    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  
สาขาวิชาคอมพวิเตอร ์
o นายจิรายุ        น าไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  
สาขาวิชาชีววิทยา 
o นางสาวเจนนิเฟอร์ ลี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
o นายศุภวิชญ์     เงินเนตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
สาขาวิชาฟิสิกส ์
o นายกวินข์นเรศ  การสุทธิวิวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  
สาขาวิชาดาราศาสตร์   
o นายนภวินย์       นันทะน้อย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  
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1.3 นายเจตนิพัทธ์ เหมันต์วิเชียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์                  
รายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) 2021 Heat Round Secondary 3  และ 
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ Philippine International Mathematical Olympiad (PHIMO) 
2021 Heat Round Secondary 3  

1.4 นายปองณภูม  ปริศนานันทกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์                 
รายการ Philippine International  Mathematical Olympiad  (PHIMO) 2021 Heat Round  Senior 
Secondary  

1.5 โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3  (3nd NEC – Northern English Contest)                    
จัดโดยบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังน้ี 
เกียรติบัตรเหรียญทองและเหรียญรางวัล 
o เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาค า      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2      อันดับที่ 7 ของภาคเหนือ 93  คะแนน 
o นายชวนากร     ภาคภูมิ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 อันดับที่ 16 ของภาคเหนือ 90 คะแนน 
o เด็กชายวสวัตต์ิ   ลี้สมบุญ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 อันดับที่ 16 ของภาคเหนือ 90 คะแนน 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 
o นางสาวปณธร    ไชยเมือง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
o เด็กหญิงธีวรา     ธีรกิตติกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
o เด็กชายธีนันทนัช  ปานานนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
o เด็กชายกฤชรัช    ธวัชวีระกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
o เด็กชายสรวิชญ์   ธงนาค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
o เด็กหญิงพัทธนันทร์  จันทร์หอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
o นางสาวปิยธิดา       อุ้ยฟูใจ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
o เด็กชายธาวิน         อุทธิยัง    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
o นายเมธัส              อุทธิยัง    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
o เด็กหญิงนคนันทินี   เสาร์ค า   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

1.6 การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) พ.ศ.2563 โดยส านักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังน้ี  

 วิชาภาษาอังกฤษ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
o เด็กชายพินทุเทพ โตวนิชย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของภาคเหนือ 

    วิชาภาษาอังกฤษ   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
o  นายวริศ    เลิศทัศนีย์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2   คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของภาคเหนือ 

1.7 นางสาวปัณณธร หนูรอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การน าเสนอโครงงานทั้งในรูปแบบบรรยาย
และ โปส เตอร์  ใ นหั ว ข้ อ  "The study of Allicin in garlic and efficacy in inhibiting breast cancer cells in 
cotreatme rubicin" จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมส าหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 
และงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา  
ครั้งที่ 36 
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1.8 นายนภวินย์ นันทน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 นายพงศกร พรมมิ่ง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7และนายมาฬุต วงค์เตปิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยาเน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 

1.9 นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดบทกลอน  
ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเทิดพระคุณของแม่ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564   

1.10 นางสาวเจนนิเฟอร์ ลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2   นางสาวชนิกานต์ ศรีเขื่อนแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และ 
นายศุภวิชญ์ เงินเนตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  (ทีม STCMU01) ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 โครงการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์สุขภาพเน่ืองในวันมหิดล ประจ าปี 2564  เมื่อวันที ่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 

1.11 นางสาวศศรตน์  บูรณพิร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัลเหรียญทอง)  
จากการแข่งขันรอบสุดท้ายของหลักสูตรอบรมเข้มข้น ระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล                         
(Intensive course in medical engineering and data science) หัวข้อ “Medical hackathon for chronic 
diseases” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 18 กันยายน               
พ.ศ. 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

1.12 นางสาวพิมพ์วิไล  บุญโสภณกาญจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และนางสาวพิชญาภา  เทียมตามณี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททักษะเชิงช่าง (การแสดงแบบ)  
โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 

1.13 นายวริศ  เลิศทัศนีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก                 
KGL 2021 (KGL English Olympic Competition 2021) 

1.14 นายรวินกร  ยั่งยืน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รอบคัดเลือก และรางวัลเหรียญทองแดง                  
รอบนานาชาติ การแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) 
Final Round 2021 

1.15 นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ตะลุยอวกาศ”  
โดยสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564  รายชื่อดังน้ี 

     ทีมหุ่นเบรกสะบัด      นางสาวธัญกร เที่ยงบุญธรรม นางสาวนรพร ผดุงวิทยาการ  นางสาวธัญนิตย์ สิรพันธ์ 
     ทีม yes ma’am      นางสาวปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล  นางสาวปพิชญา บุณยกิดา นางสาวปัญฑารีย์ สุระโชติ 
1.16  "ทีมเดินทางสะอาด อวกาศไร้ขยะ" นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย และ

ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันออกแบบโครงการส ารวจอวกาศระดับเยาวชน Space Youth 
Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ  จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)                          
เพ่ือเฟ้นหาสุดยอดโครงการส ารวจอวกาศระดับเยาวชน ผ่านเกม Kerbal Space Program  ณ เวทีกลาง มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ. นนทบุรี  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   รายชื่อนักเรียน ดังน้ี  

1. นายเศรษฐพล  กฤติกาเมษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
2.  นายอรรควินท์  ปรีชาวุฒิพงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
3. นางสาวณัทชนก ป่าแดง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
4. นายศุภกร  สิทธิเวช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
5. นายศุภกิตต์ิ  สกุลวัฒนะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
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2. ผลงานนกัเรียนที่ได้รบัรางวัลด้านคณุลกัษณะทีพ่ึงประสงค ์ 
2.1 นางสาวปิยธิดา  อุ้ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังน้ี 
o นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 กลุ่มจังหวัดที่ 8 โรงเรียนขนาดกลาง 
o รางวัลเยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม  เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564 โดยสภาศิลปินสร้างสรรคส์ังคม 
o รางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)  การประกวดบรรยายธรรม  ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 7 งานสัปดาห์ส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 2564 จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

o รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ เกียรติคุณของแผ่นดินคนสร้างชาติ  ประจ าปี 2564  สาขาเยาวชน รุ่นใหม่หัวใจใกล้ธรรม 
2.2 นายธราดล พรวิเศษศิริกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย  จากการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน                     

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563  กลุ่มจังหวัดที่ 8  โรงเรียนขนาดกลาง 
2.3 รางวัลผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์  
     เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัล ดังน้ี 
o นายพิสิษฐ์      เรือนตระกูล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
o นายพันธิตร      จันติยะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
o นายภูดิศกุล    จุ้ยสกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
o นางสาวชญานิศ  จงสกุลศิริ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
o นางสาวชนัญชิดา จงสกุลศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

2.4 นายพันธิตร   จันติยะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   ได้รับรางวัล ดังน้ี 
o รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” รางวัลญาณสังวร  ครัง้ที่ 10  

สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น ด้านผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจ าปี 2564 
o รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ   

สาขาดนตรีและการแสดง สาขากีฬาและสันทนาการ สาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการเยาวชน 
o คนต้นแบบ เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564 โดยสโมสรโรตารีจตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล  
o รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่  

เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 
o รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ  

เกียรติคุณของแผ่นดินคนสร้างชาติ ประจ าปี 2564  สาขาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
2.5 นางสาวปิยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  ได้รับรางวัล ดังน้ี 
o รางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ดีเด่นประจ าปี 2564” โดยสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียนร่วมกับ                      

สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
o รางวัลเกียรติคุณ เยาวชนต้นกล้าตัวอยา่งแห่งแผ่นดินและบุคคลตัวอย่างแห่งแผ่นดิน  สาขาด้านภาวะผู้น าจิตอาสา 

และบ าเพ็ญประโยชน์ “โครงการปัญญาเมธาวี เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่สากล”        
2.6 นางสาวปิยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  และ นางสาวกรจิรา  จิรประภากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  
    ได้รับการยกย่องเป็นเยาวชนผู้ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม ของสภาองค์กรเยาวชน สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจ าปี 2564 ครั้งที่  1  
2.7 นางสาวภิญญาพัชญ ์   ปริศนานันทกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์                       

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ และรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
    ระดับจงัหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 
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2.8 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ เกียรติคุณของแผ่นดินคนสร้างชาติ  ประจ าปี 2564  มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังน้ี 
o นางสาวปิยะธิดา  อุ้ยฟูใจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2    สาขาเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจใกล้ธรรม 
o นางสาวมิ่งมุก     เมียร์แมน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3   สาขาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
o นายพันธิตร       จันติยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1    สาขาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

2.9 รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ  โครงการเยาวชนคนต้นแบบ เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564  
    โดยสโมสรโรตารีจตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังน้ี 
    สาขาดนตรีและการแสดง     นายพันธิตร  จันติยะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
    สาขากีฬาและสันทนาการ     นางสาวมิ่งมุก  เมียร์แมน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
    สาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นายพันธิตร  จันติยะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
       นายภูดิศกุล  จุ้ยสกุล     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
       นายณัฐภัทร กีรติวรางกูร    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
                 นางสาวโกลัญญา  เข่ือนวัง     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
                 นายรัชพล  วรรณโกมล            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
                 นายรัชตะ  กิตินันท์                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
2.10 นายปองณภูมิ ปริศนานันทกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทอีย่างสูงต่อแม่  
      เน่ืองในงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2564 โดยสมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์  
      เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
2.11 นายภาณุวิชญ์ พนาสันติพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติ ประจ าปี 2564   
      สาขาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างความประพฤติดีเด่น (เยาวชนผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ) รางวัลแหง่เกียรติยศ 
      พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9   
2.12 นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ Final Round of Contest: 

PReMA'S INNOVATION AMBASSADOR (COMMUNICATOR) ทูตสื่อสารนวัตกรรมสุขภาพคนแรกของประเทศไทย 
    รุ่น New Generation ในโครงการ Crack the Mindset ภายใต้แนวคิด Change your mindset, Change your life                          

รับโลร่างวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท นอกจากน้ียังได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ PReMA ในนาม Ambassador 
  2.13  นางสาวปริยากุล  ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  ได้รับรางวัลรายการต่าง ๆ ดังน้ี 

o เยาวชนสรา้งสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น ประจ าปี 2564 โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและสโมสรส่งเสริม
ศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย 

o เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564  
2.14  นางสาวจินดามณี  ศรีสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น ประจ าปี 2564  
       โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย 
2.1.5 นายสองเกษม  อูปจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  ได้รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น ประจ าปี 2564                       
      โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย 
 

3. ผลงานนกัเรียนด้านกีฬา  
3.1 นางสาวพัณณ์ชิตา โรจน์วัฒนดิษกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5  นักกีฬาโปโลน้ าทีมชาติไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ                 

การแข่งขันรายการ FINA water polo challenger cup 2021  ณ ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2564 
3.2 เด็กหญิงสิริน บุตรส าราญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศ                   

แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 16 ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 6 การแข่งขันหมากรุก
สากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทประชาชนหญิง ครัง้ที่ 16 ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดนนทบุรี 
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   3.3   เด็กหญิงธิรดา  พันธุ์ทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ได้รับรางวัล ดังน้ี 

o ชนะเลิศ การแข่งขันรายการ Northern Thai Junior Golf Association (NTJGA) ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564   
o ชนะเลิศ การแข่งขันรายการ Thailand Junior Development tour (TJDT) ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564   
o ชนะเลิศ การแข่งขันรายการThailand Junior Development tour (TJDT)ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 

2564         
o รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันรายการThailand Golf Association (TGA Upper North)  

ระหว่างวันที่ 4 -5 กันยายน 2564   
o รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันรายการ Thailand Junior Development tour (TJDT)  

ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน 2564   
o ชนะเลิศ การแข่งขันรายการ Northern Thai Junior Golf Association (NTJGA) ระหว่างวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2564   
o ชนะเลิศ การแข่งขันรายการ Thailand Junior Development tour (TJDT) ระหว่างวันที ่14 -15 พฤศจิกายน 2564   

3.4   นางสาวปริยากุล  ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิง  
อายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16   

 

ผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสหภาพยุโรป CEFR ของนักเรียน   
 

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
สหภาพยุโรป ผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ และจัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ผ่านการเรียนด้วยระบบออนไลน์น้ัน จากการประเมินความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปได้ ดังน้ี  

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับชั้น ระดับ/คิดเป็นร้อยละ 

Pre-A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 7 37 36 16 3 1 0 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 0 20 49 24 6 1 0 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 16 45 25 10 3 0 
ภาพรวม 3 24 43 22 6 2 0 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้น ระดับ/คิดเป็นร้อยละ 

Pre-A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 11 43 34 8 2 0 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 10 34 42 12 2 0 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 15 67 15 4 0 
ภาพรวม 1 10 36 41 10 2 0 
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การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน 
 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีจ านวน   
ผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนกว่าการระบาดในครั้งที่ผ่านมา ดังน้ันเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  
โรงเรียนสาธิตฯ จึงได้มีการด าเนินการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศและมาตรการต่าง ๆ ทั้งของคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี  

1. ก าหนดมาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนผ่านระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) 
3. จัดท าระบบการส ารวจ ติดตาม คัดกรองสุขภาพและประวัติการเดินทางไปพ้ืนที่เสี่ยงของนักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ

การเปิดเรียนตามปกติ (On-Site)  
4. ก าหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน  
5. จัดท าแผนรองรับในการจัดการเรียนการสอนในกรณีจังหวัดมีค าสั่งให้งดใช้สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

ตามปกติ  
6. จัดท ามาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้สอคคล้องตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
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        ในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรของโรงเรียน จากการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา พบว่าสถิติการเข้าถึงวัคซีนของบุคลากรและนักเรียน 
ดังน้ี 

ประเภท ร้อยละของการเขา้ถึงวัคซีน 
คณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ 95 
นักเรียน 91 
เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดและรักษาความปลอดภัย 100 
ผู้ประกอบการร้านค้า 90 

 
การด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

 เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โรงเรียนได้ด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส าคัญ ดังน้ี  

1. โครงการให้ความช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือลดภาระให้แก่
ผู้ปกครองในอัตรา 2000 บาทต่อนักเรียน 1 คน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) น้ัน ในเรื่อง
ดังกล่าวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกระทรวง
การอุดมศึกษาฯเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าว จัดสรรให้ผู้ปกครองน้ัน บัดน้ีทางหน่วยงานต้นสังกัดได้แจ้งให้
ทราบว่างบประมาณดังกล่าวได้รับการอนุมัติเพ่ิมเติมจากคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดได้
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีที่ผู้ปกครองได้ระบุไว้ใน             
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  
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2. การจัดหาอินเทอร์เน็ตซิมหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนออนไลน์  เพ่ือแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียนได้ด าเนินการขออนุมัติใช้งบประมาณเพ่ือจัดหาอินเทอร์เน็ตซิมหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ต
ส าหรับนักเรียนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและได้ด าเนินการส่งมอบให้แก่ผู้ปกครองในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์และปฏิทินกิจกรรมส าคัญของโรงเรียน  
 

 

1. การรบัสมัครนกัเรียน ระดับอนบุาล 1 และประถมศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2565 
ที่ รายการ ช่วงเวลาด าเนินการ 
1 ขายใบสมัคร วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 
2 รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการคัดเลือก 

ทาง http://itpc.edu.cmu.ac.th/และ 
ช่องทางประชาสัมพันธ์ Social ของโรงเรียน 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

4 วัน เวลา สถานทีแ่จ้งพร้อมการประกาศช่ือ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

แจ้งพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 

5 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
6 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
7 รายงานตัว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 
2. การทดสอบวัดความรู้พืน้ฐานในการเข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2565 

ที่ รายการ ช่วงเวลาด าเนินการ 
1 รับสมัคร วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ณ ป้ายประกาศโรงเรียนสาธิตฯ/ 
ทางเว็บไซต์ www.satitcmu.ac.th 

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 

3 วันสอบ  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 
4 ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
5 การมอบตัว  

ยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางทางเว็บไซต์ www.satitcmu.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่ 3 -วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์  2565 

มอบตัว ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 
 
 

http://itpc.edu.cmu.ac.th/และ
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3. การขอรับสิทธิ์ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2564 
 

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา               
ข้ันพ้ืนฐาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” โดยในภาคเรียนที่ 2               
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ปกครอง  เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังน้ันเพ่ือให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติการขอรับ สิทธ์ิ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2                   
ปีการศึกษา 2564  ดังน้ี  

 

   1. ผู้ปกครองด าเนินการซื้ออุปกรณ์การเรียนตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร โดยการจัดซื้อควรอยู่ในช่วง 
    เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน    
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ม.1 – ม.3 จ านวน 210.00 บาท   
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 – ม.6 จ านวน 230.00 บาท 
              ทั้งน้ี ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้มีรายละเอียดครบสมบรูณ์ 
 

  2. ผู้ปกครองสามารถน าใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนส่งได้ 3 ช่องทาง ดังน้ี 
 2.1 น าส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน หรือ แบบด่วนพิเศษ (EMS)  
 2.2 น าส่งด้วยตนเอง ณ จุดรับใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน หน้าอาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 2.3 น าส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันเปิดเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (On-Site) 
 

  3. กรณีที่ผู้ปกครองเลือกน าส่งทางไปรษณีย์ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามรายละเอียด ดังน้ี 
  3.1 จ่าหน้าซองถึง  “ฝ่ายการเงินและบัญชี” 
  3.2 ที่อยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
       3.3 มุมขวาด้านล่าง ให้เขียน หรือพิมพ์  “ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน”  
       3.4 มุมซ้ายด้านบน  ชื่อ-สกุล, ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ปกครอง 
 

           4. ฝ่ายการเงินจะรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน และจะท าการโอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน                  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองตามท่ีกรอกไว้ในระบบ CMUD SAP STUDENT จ านวน 2 รอบ ดังน้ี 
 

รอบส่งที่ ระยะเวลารับเอกสาร ก าหนดวันโอนเงินค่าอุปกรณ์ 
1 22 พฤศจิกายน 2564 – 15 ธันวาคม 2564 15 มกราคม 2565 
2 16 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 

  



4. ปฏิทินกิจกรรมส าคัญของโรงเรียน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 -เดือนมกราคม 2565 (ฉบับนักเรียน) 
 

เดือนพฤศจิกายน 2564 
วันที่  เวลา รายการ 

เสาร์ที่ 20 
08.45-11.30 น. 

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

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

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 

พฤหัสบดีที่ 2-เสาร์ที่ 4   นักเรียนกรอกแบบประเมินสุขภาพเบื้องต้น  
เพ่ือเตรียมการส าหรับการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ครัง้ที่ 2 

ศุกร์ที่ 3  07.30– 08.15 น. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   
อาทิตย์ที่ 5  ❖ วันหยุดเน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
จันทร์ที่ 6 ❖ วันหยุดชดเชย 
อังคารที่ 7 -ศุกร์ที่ 17  ❖ เปิดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบผสมผสาน Online และ On-site 

ของนักเรียนทุกระดับชั้น     
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง/รอประกาศอย่างเป็นทางการอกีคร้ัง) 

พฤหัสบดีที่ 9 16.30-20.00 น. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสภานักเรียน รุ่นที่ 51  ด้วยระบบออนไลน์ 
ศุกร์ที่ 10  ❖ วันหยุดเน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ 

09.00-12.00 น. กิจกรรมสอบวัดความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 
13.00-14.30 น. กิจกรรมสอบวัดความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 

จันทร์ที่ 20,พุธที่ 
22, ศุกร์ที่ 24 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 

อังคารที ่21, พฤหัสบดีที่ 23  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 

จันทร์ที่ 27  
❖ งานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2563 

(รูปแบบและรายละเอียดงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

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

(อาจมีการเปลี่ยนแปลง/รอประกาศอย่างเป็นทางการอกีคร้ัง) 
ศุกร์ที่ 31 ธ.ค.64 
-จันทร์ที่ 3 ม.ค.65 

❖ หยุดเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 
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เดือนมกราคม 2565 
วันที ่ เวลา รายการ 

อังคารที่ 4  นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนตามปกติ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง/รอประกาศอย่างเป็นทางการอกีคร้ัง) 

อังคารที่ 4 -จันทร์ที่ 31  โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพ่ือสอบเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 

ศุกร์ที่ 7  16.30 -22.00 น. ค่ายดาราศาสตร ์
เสาร์ที่ 8 08.30-10.00 น. การสอบวัดความรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 

10.15-11.45 น. กิจกรรมสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 
จันทร์ที่10-พฤหัสบดีที่ 13  กิจกรรมกีฬาสี ประจ าปี 2564 
จันทร์ที่ 10 17.00-19.45 น. พิธีเปิดงานกีฬาสี ประจ าปี 2564 
พฤหัสบดีที่ 13 07.45-16.40 น. พิธีปิดงานกีฬาสี ประจ าปี 2564 
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 
อังคารที่ 18 09.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ 
อังคารที่ 18-ศุกร์ที่ 21  สอบแก้ตัวนักเรียนชั้นม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ 
เสาร์ที่ 22  ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 

ดูผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (ม.1-5) และ 
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น ม.6  
ผ่านระบบออนไลน์                        

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  
เสาร์ที่ 29   กิจกรรมรับน้องข้ึนดอย 

      
     หมายเหตุ :ปฏทิินกิจกรรมน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  
                   (COVID-19)                                                                ขอ้มูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

 
นอกจากข่าวสารและกิจกรรมดังที่กล่าวมา ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียนเพ่ิมเติมได้ที่

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต www.satitcmu.ac.th  และพบกันอีกครั้งใน สรรสาระ ฯ ฉบับที่ 22 ในโอกาสการประชุมผู้ปกครอง               
เพ่ือรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป ครับ 

 

                                                                                        
                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 

http://www.satitcmu.ac.th/

