สารจากผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 กวา 2 ป
ทีผ่ า นมาไดสง ผลกระทบทัง้ ตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคลทุกฝาย
การรักษาสมดุลของชีวิต หรือ Work life balance นับวามีความสําคัญ
อยางมากทีช่ ว ยสรางภูมคิ มุ กันใหบคุ คลทุกฝาย เพือ่ ใหพรอมรับผลกระทบ
อั น เกิ ด จากการระบาดของโรค และความผั น ผวนอั น เป น ผลมาจาก
สถานการณดังกลาว จากการศึกษาปจจัยและองคประกอบสําคัญของ
การสรางสมดุลของชีวติ พบวาประกอบดวย 1) การบริหารจัดการเวลาทํางาน โดยแตละวันควรมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสม และตองกําหนดเปาหมายของงานใหชดั เจน 2) การไมละเลยตอสุขภาพ แตละวัน
ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นการออกกําลังกาย และจัดเวลาสําหรับการพักผอนใหเหมาะสม และ 3) การให
เวลาสําหรับคนรอบตัวและคนในครอบครัว เพื่อสรางสมดุลดานจิตใจ จากองคประกอบดังกลาว หากทุกฝายไดพิจารณา
และนําไปเปนแนวปฎิบัติจะชวยสงเสริมสมดุลชีวิตทั้งตนเองและสังคม
โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาเราจะรวมมือกันทั้งนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในการสรางสมดุลชีวิตใหมีความสุข
ทั้งดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต เขาใจสถานการณที่เกิดขึ้น รวมกันพัฒนานักเรียนของเราอยางตอเนื่องตอไป สมดุลชีวิต
ที่ยั่งยืนยอมเปนภูมคิ ุมกันที่ดี และสงเสริมความกาวหนาของบุคคลอยางแนนอน

อาจารย ดร.ศักดา สวาทะนันทน
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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กองบรรณาธิการ แถลง
บรรณาธิการที่ปรึกษา
อาจารย ดร.ศักดา สวาทะนันทน
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
กองบรรณาธิการ
1. อาจารยตติยา
วงษรัตน
2. อาจารยเดือนเพ็ญ แดงสืบตระกูล
3. อาจารยแสงหลา
โปธา
4. อาจารยบุษยมาลี
ธีรัทธานนท
5. อาจารยกฤตพร
พัวกนกหิรัญ
6. อาจารยทวิช
วิริยา
7. อาจารยไรวินทร
รุจิพงศทวีกุล
8. อาจารย ดร.ปริยาณี หอมสุวรรณ
จัดทําโดย
จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นันทกานต กราฟฟค/การพิมพ
www.nantakarngraphic.com

ภาพหนาปกโดย : หนวยสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูแ ละประชาสัมพันธ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Balance
สวัสดีคะ คุณผูอานทุกทาน
จากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ในตลอดระยะ 2 ปนี้ กอใหเกิดการปรับเปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอน
ในชวงระยะเวลาตางๆ อยูเ นืองๆ ซึง่ กระทบถึงการดําเนินชีวติ การทํางาน
ของทัง้ นักเรียน ผูป กครอง คณาจารย และบุคลากร ดวยเหตุนจี้ งึ ทําให
มีการปรับตัวเพื่อใหมีความสมดุล
ความสมดุลหรือดุลยภาพมีความสําคัญ เปนการใหนํ้าหนัก
ทีเ่ ทาเทียมกันขององคประกอบไมเอนเอียงไปทางใดทางหนึง่ โดยการ
จัดสรรเวลาในการทํางาน การเรียน การทํากิจกรรมตางๆ สรางสัมพันธภาพ
ในสังคมหรือหนวยงานใหมคี วามพอดี รวมไปถึงการมีสขุ ภาพรางกาย
ทีแ่ ข็งแรงและสุขภาพจิตทีด่ ี เพือ่ ทีเ่ ราจะไดทาํ งานอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สรางเสริมศักยภาพใหกับตนเองและสังคมไดในระยะยาว
การสรางความสมดุลในการทํางาน การใชชีวิตที่ดี จึงเปนสิ่งที่ทุกคน
ควรใหความใสใจและจัดการใหเกิดขึ้นอยางเหมาะสมอยูเสมอ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณาจารย บุคลากร และนักเรียน
ได ผ  า นประสบการณ ที่ ห ลากหลายมาได ใ นระดั บ ดี แสดงว า เรา
สามารถจัดสมดุลชีวติ ไดนา พึงพอใจ หวังเปนอยางยิง่ วาผูอ า นทุกทาน
จะรักษาสมดุลในการใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องตอไป
เปนกําลังใจใหกับทุกทานคะ

กองบก. สาธิต
จางหนอยนิวส 3
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ผลงานนักเรียน

ดานวิชาการ

การแขงขันโอลิมปกวิชาการ ระดับชาติ ประจําป 2563

การแขงขันชีววิทยาโอลิมปก ระดับชาติ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2564

นางสาวเจนนิเฟอร ลี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 รางวัลเหรียญทอง

นายศุภวิชญ เงินเนตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่5/2 รางวัลเหรียญเงิน

การแขงขันวิทยาศาสตรโลก และอวกาศโอลิมปก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (1st TESO) เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2564

นายพงศกร พรมมิ่ง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7 รางวัลเหรียญทองแดง

นางสาวปพิชญา ถีรัตถานุรักษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6 รางวัลเหรียญทองแดง

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โอลิมปกระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2563
โดยศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รายชื่อนักเรียน ดังนี้
• สาขาวิชาคณิตศาสตร

นายวชิรวิชญ ธาดาเสถียร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7

• สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวเจนนิเฟอร ลี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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นายจิรายุ นําไพศาล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7
จางหนอยนิวส
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• สาขาวิชาฟสิกส

นายศุภวิชญ เงินเนตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
• สาขาวิชาดาราศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศุภวิชญ เงินเนตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2

นายนภวินย นันทะนอย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7

ผลงานนักเรียน
ดานวิชาการ

โครงการสอบแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับภาคเหนือ ครัง้ ที่ 3 (3nd NEC - Northern
English Contest) จัดโดยบริษัท อคาเดมิค
คอนเทสต (ประเทศไทย) จํากัด เมือ่ วันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ.2564 นักเรียนที่ไดรับรางวัล
ดังนี้

การแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ
(สวช.) พ.ศ.2563 โดยสํานักงานโครงการ
สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ รวมกับ ภาคี
เครือขายโรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ.2564 นักเรียนที่ไดรับรางวัล
ดังนี้
• วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

• เกียรติบตั รเหรียญทองและเหรียญรางวัล
- เด็กหญิงดารมิงค บุษดาคํา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 อันดับที่ 7
ของภาคเหนือ
- นายชวนากร ภาคภูมิ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 อันดับที่ 16
เด็กชายพินทุเทพ โตวนิชย
ของภาคเหนือ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของภาคเหนือ
- เด็กชายวสวัตติ์ ลี้สมบุญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 อันดับที่ 16
• วิชาภาษาอังกฤษ
นายเจตนิพทั ธ เหมันตวเิ ชียร ชัน้ มัธยมศึกษา
ของภาคเหนือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปที่ 4/3 รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
คณิตศาสตรรายการ Hong Kong International • เกียรติบัตรเหรียญทอง
Mathematical Olympiad (HKIMO) 2021
- นางสาวปณธร ไชยเมือง
Heat Round Secondary 3 และรางวัล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1
เหรียญเงิน การแขงขันคณิตศาสตรรายการ
- เด็กหญิงธีวรา ธีรกิตติกุล
Philippine International Mathematical
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2
Olympiad (PHIMO) 2021 Heat Round
- เด็กชายธีนันทนัช ปานานนท
Secondary 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
นายวริศ เลิศทัศนีย
- เด็กชายกฤชรัช ธวัชวีระกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของภาคเหนือ
- เด็กชายสรวิชญ ธงนาค
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5
• เกียรติบัตรเหรียญเงิน
- เด็กหญิงพัทธนันทร จันทรหอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3
- นางสาวปยธิดา อุยฟูใจ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
- เด็กชายธาวิน อุทธิยัง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
- นายเมธัส อุทธิยัง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3
นายปองณภูม ปริศนานันทกุล ชัน้ มัธยมศึกษา
ป ที่ 6/5 รางวั ล เหรี ย ญเงิ น การแข ง ขั น
คณิตศาสตร รายการ Philippine International • เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
Mathematical Olympiad (PHIMO) 2021 - เด็กหญิงนคนันทินี เสารคํา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2
Heat Round Senior Secondary

นางสาวปณณธร หนูรอด ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/7 รางวัลเหรียญทอง การนําเสนอ
โครงงานทัง้ ในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร
ในหัวขอ "The study of Allicin in garlic
and efficacy in inhibiting breast cancer
cells in cotreatmerubicin" จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตร
และนวัตกรรมสําหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 และ
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนทุน พสวท.
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 36
จางหนอยนิวส 5
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ผลงานนักเรียน
ดานวิชาการ

นางสาวเจนนิ เ ฟอร ลี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6/2 นางสาวชนิ ก านต ศรี เ ขื่ อ นแก ว
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/4 และนายศุภวิชญ เงินเนตร ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5/2 (ทีม STCMU01)
รางวั ลอันดับที่3 โครงการแขงขั นตอบปญหาวิ ทยาศาสตร สุขภาพ เนื่องในวั น มหิด ล
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564

นายนภวินย นันทะนอย ชั้นมัธยมศึกษาปที่
6/7 นายพงศกร พรมมิ่ง ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/7 และนายมาฬุต วงคเตปน ชัน้ มัธยม
ศึกษาปที่ 5/7 รางวัลชนะเลิศการแขงขัน
ตอบปญหาธรณีวิทยา เนื่องในงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป
2564 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564

นางสาวภิ ญ ญาพั ช ญ ปริ ศ นานั น ทกุ ล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 รางวัลรองชนะเลิศ
การประกวดบทกลอน ระดับ มัธยมศึก ษา
เพื่ อ เทิ ด พระคุ ณ ของแม เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เมือ่ วันที่ 9 กันยายน
พ.ศ.2564
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นางสาวศศรตน บูรณพิร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/4 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัล
เหรียญทอง) การแขงขันรอบสุดทายของ
หลักสูตรอบรมเขมขน ระยะสัน้ แพทย-วิศวกรรม
และวิทยาการขอมูล (Intensive course in
medical engineering and data science)
หัวขอ “Medical hackathon for chronic
diseases” จัดโดย คณะแพทยศาสตร และ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมือ่ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 (ผานระบบ
ออนไลน)

นางสาวพิ ม พ วิ ไ ล บุ ญ โสภณกาญจน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/1 และ นางสาวพิชญาภา
เทียมตามณี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททักษะเชิงชาง
(การแสดงแบบ) โครงการประกวดแขงขัน
ทักษะทางสถาปตยกรรม ประจําปการศึกษา
2564 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เชียงใหม เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

นายรวินกร ยั่งยืน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6
รางวัลเหรียญเงิน รอบคัดเลือก และรางวัล
นายวริศ เลิศทัศนีย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 เหรียญทองแดง รอบนานาชาติ การแขงขัน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันภาษา คณิตศาสตรรายการ Hong Kong International
อังกฤษโอลิมปก KGL 2021 (KGL English Mathematical Olympiad (HKIMO) Final
Olympic Competition 2021)
Round 2021

ผลงานนักเรียน
ดานวิชาการ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขารวม
โครงการ “นวัตกรนิวเคลียรรุนเยาวตะลุย
อวกาศ” โดยสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย
ประจําป 2564 รายชื่อนักเรียนดังนี้
ทีมหุนเบรกสะบัด
1. นางสาวธัญกร เที่ยงบูรณธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
2. นางสาวนรพร ผดุงวิทยากร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
3. นางสาวธัญนิตย ลีรพันธ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
ทีม yes ma’am
1. นางสาวปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่4/4
2. นางสาวปพิชญา บุณยกิดา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4
3. นางสาวปญฑารีย สุระโชติ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7
"ทีมเดินทางสะอาด อวกาศไรขยะ"
รางวัลชมเชย และทุนการศึกษา 5,000 บาท
พรอมเกียรติบตั ร การแขงขันออกแบบโครงการ
สํารวจอวกาศระดับเยาวชน Space Youth
Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ
จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
(องคการมหาชน) เพือ่ เฟนหาสุดยอดโครงการ
สํารวจอวกาศระดับเยาวชนผานเกม Kerbal
Space Program เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติอมิ แพคเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
"ทีมเดินทางสะอาด อวกาศไรขยะ"
รายชือ่ นักเรียน ดังนี้
1. นายเศรษฐพล กฤติกาเมษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3
2. นายอรรควินท ปรีชาวุฒิพงศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3
3. นางสาวณัทชนก ปาแดง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3
4. นายศุภกร สิทธิเวช
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3
5. นายศุภกิตติ์ สกุลวัฒนะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4

นายกวินขนเรศ การสุทธิววิ ฒ
ั น ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 6/7 รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
ฟ สิ ก ส โ อลิ ม ป ก ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 20 นายชิตพิ ทั ธ ชัยมงคล ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/2
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จั ง หวั ด นครปฐม รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะนักวิทยาศาสตร
ขอมูล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
เมื่อวันที่ 3 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งานสัปดาหวิชาการ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยจัดการแขงขันแบบออนไลน
ผาน Google Meet เมื่อวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ.2565

ทีม Start Industry รางวัลชนะเลิศ โครงการ
ประกวดแผนธุรกิ จ YOUNG BUSINESS
PLANNER 2021 ไดรบั เงินรางวัล 10,000 บาท
จัดโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 รายชือ่ ทีม Start Industry ดังนี้
1. นางสาวขาว มฤคพิทักษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5
2. นางสาวสิริรัตติกาล สถิตเมธากุล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
3. นางสาวทอฝน โยธามาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3

เด็กหญิงสิริณัฏฐา กสิโสภา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2/5 ไดคะแนนอันดับ 4 ระดับภูมิภาค
และระดั บ จั ง หวั ด ประเภทการแข ง ขั น
อัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษการแขงขัน
สอบวั ด ทั ก ษะวิ ช าการระดั บ ชาติ (สวช.)
ประจําป พ.ศ. 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทน
จังหวัด)

นายวริศ เลิศทัศนีย ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5/2
และนายธนัท วณิชชากร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4/1 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกิจกรรม
Intensive English Skills Competition
2022 โครงการเป ด กล อ งชอล ก ป ที่ 19
ประจําปการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ
พ.ศ.2565

นางสาวจินดามณี ศรีสวาง ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/1 และนางสาวธัญกร เทีย่ งบูรณธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ไดรับการคัดเลือก
เขารวมการแขงขันภาษาศาสตรโอลิมปก
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2565
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ผลงานนักเรียน
ดานวิชาการ

นายกฤตภาส ชินเชษฐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่
4/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
ตอบปญหาวิชาการทางรัฐศาสตร โครงการ
รั ฐศาสตร วิ ช าการ ครั้ ง ที่ 21/2564 คณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

นายรชต เย็นกลํ่า ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6
นายพงศกร พรมมิง่ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5/7
รางวัล RISING STAR CHEMISTRYจากการ
นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรในรูปแบบ
บรรยายในหัวขอ “Citrus Group Antioxidant
Efficacy and Vital Substance Analysis”
การประชุมวิชาการทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ งาน KVIS
International Science Fair (KVIS-ISF)
ครัง้ ที่ 5 ในรูปแบบออนไลน เมือ่ วันที่ 24-28
มกราคม พ.ศ.2565

เด็กชายพินทุเทพ โตวานิชย ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3/4 ไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้
- รางวัลเกียรติบตั รระดับเหรียญเงิน โครงการ
สอบวั ด ทั ก ษะวิ ช าการระดั บ ชาติ (สวช.)
วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
วิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร ระดับชัน้
ม.3 จากบริษัท center 1 education
- รางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษจาก
บริษทั เสริมปญญาจํากัด ในโครงการทดสอบ
ความรูแ บบ online วิชาภาษาอังกฤษ ครัง้ ที่ 36
- รางวั ล เหรี ย ญทองแดง วิ ช าภาษาไทย
จากบริษัทเสริมปญญาจํากัด ในโครงการ
ทดสอบความรูแบบ online วิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 26
- รางวั ล ชมเชย การสอบวั ด ความรู  ท าง
วิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ ม.ต น โครงการสอบ
วัดความรูท างวิทยาศาสตรประจําปการศึกษา
2564
- รางวั ล ชมเชย การสอบวั ด ความรู  ท าง
คณิตศาสตร ระดับ ม.ตน โครงการสอบวัด
ความรูทางวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา
2564
- รางวัลเหรียญ BRONZE AWARD การสอบ
แขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2022 ITMC International Talent Mathematics Contest

นางสาวภัทรพร คํานึงสิทธิ นายพงศกร
พรมมิ่ ง และ นายมาฬุ ต วงค เ ตป น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแขงขัน Siriraj Mathematics
and Science Aptitude Test (SIMSAT)
ในรู ป แบบออนไลน ไ ด รั บ ทุ น การศึ ก ษา
2,000 บาท พร อ มโล และเกี ย รติ บั ต ร
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

นางสาวภัทรพร คํานึงสิทธิ นางสาวฐนิศรา
ธงทอง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5/7 และ
นายนภวิชญ นันทะนอย ชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 6/6 รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ภู มิ ภ าค
(ภาคเหนื อ ) การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตรรนุ เยาว ครัง้ ที่ 24 : YSC 2022
และไดรับการคัดเลือกใหเขาสูการแขงขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ YSC 2022 รูปแบบออนไลน
(Virtual Young Scientist Competition
2022) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565

นางสาวปยธิดา อุยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 /2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โตวาทีภาษาไทย และ
นางสาวสิตา นรเศรษฐธาดา ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โตวาทีภาษาอังกฤษ
การแขงขัน School Debate Competition “Rotary
training project-Youth Skill Development”
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2565
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ผลงานนักเรียน

ดานคุณธรรมจริยธรรม และดนตรี

นางสาวปยธิดา อุย ฟูใจ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ประจําป 2564 ไดรับโลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ รางวัลชนะเลิศ ชวงชั้นที่ 3 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ ภาค 7 งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชา ประจําป 2564 จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับศูนยสง เสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม เมือ่ วันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ.2564
นางสาวป ย ธิ ด า อุ  ย ฟู ใ จ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4/2
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563 กลุ  ม จั ง หวั ด ที่ 8 โรงเรี ย น
ขนาดกลาง

ดานวิชาการ

กิจกรรมโครงการตอบปญหาศีลธรรมครัง้ ที่ 14
The World Peace Ethics Contest 2021
นักเรียนที่ไดรับรางวัลดังนี้
• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เด็กหญิงชนิสร สิริธนากร
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2/1 รองชนะเลิศอันดับ 1

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวริศ เลิศทัศนีย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 รางวัลชนะเลิศ

นายศุภวิชญ เงินเนตร นางสาวชนกพร อธิวัฒนาไพบูลย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
อันดับที่ 5
รองชนะเลิศอันดับ 1

นายพงศกร พรมมิ่ ง และ นายมาฬุ ต
วงคเตปน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5/7 ผานการ
สอบคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตรโลก และอวกาศ ศูนย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รางวัลผูไ ดรบั คัดเลือกและยกยองวามีความ
ประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ เนือ่ งในวันอาสาฬหบูชา
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 นักเรียนที่ไดรับรางวัล ดังนี้

นายพสิษฐ เรือนตระกูล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5

นางสาวปยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/3 รางวัลเชิดชูเกียรติ “เปนผูทําคุณ นายพันธิตร จันติยะ
ประโยชนดีเดนประจําป 2564” โดยสภา ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/1
องคกรวัฒธรรมไทยอาเซียนรวมกับสภาองคกร
เยาวชนคนสรางชาติ และสภาองคกรเยาวชน
สรางสรรคพฒ
ั นาสังคม และ รางวัลเกียรติคณ
ุ
เยาวชนตนกลาตัวอยางแหงแผนดิน และ
บุคคลตัวอยางแหงแผนดินสาขาดานภาวะ
ผูน าํ จิตอาสา และบําเพ็ญประโยชน “โครงการ นางสาวชญานิศ จงสกุลศิริ
ปญญาเมธาวี เยาวชนรุน ใหมกา วไกลสูส ากล” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2

นายภูดิศกุล จุยสกุล
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/2

นางสาวชนัญชิดา จงสกุลศิริ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4
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ผลงานนักเรียน
ดานคุณธรรมจริยธรรม
และดนตรี

นายพันธิตร จันติยะ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/1
ไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้
1.รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” รางวัล
ญาณสังวร ครั้งที่ 10 สาขาเยาวชนตัวอยาง
ดีเดน ดานผูท าํ คุณประโยชนตอ สังคม ประจําป
2564
2.รางวัลเยาวชนคนตนแบบ สาขาดนตรี
และการแสดง สาขากีฬาและสันทนาการ
สาขาอนุรักษสิ่งแวดลอมโครงการเยาวชน
คนตนแบบ เนือ่ งในวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป
2564 โดยสโมสรโรตารี จตุจักรภาค 3350
โรตารีสากล
3. รางวัลเยาวชนดีเดน จังหวัดเชียงใหม
เนื่ อ งในวัน เยาวชนแหง ชาติ โดยองค ก าร
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564
4. รางวัลเยาวชนคนสรางชาติ เกียรติคุณ
ของแผนดินคนสรางชาติ สาขาสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

นางสาวภิ ญ ญาพั ช ญ ปริ ศ นานั น ทกุ ล
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/4 รางวัลเยาวชนดีเดน
สภาสังคมสงเคราะหจงั หวัดเชียงใหม ประจําป
2564 เนือ่ งในวันเยาวชนแหงชาติ และ รางวัล นางสาวปยธิดา อุยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษา
ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ปที่ 4/2 ไดรบั คัดเลือกเปนเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ
ระดับจังหวัดเชียงใหม ประจําป2564
ประจําป 2564 โดยสภาศิลปนสรางสรรคสงั คม
รางวั ล เยาวชนคนสร า งชาติ เกี ย รติ คุ ณ
ของแผนดินคนสรางชาติ ประจําป 2564 รางวัลเยาวชนคนตนแบบโครงการเยาวชน
คนต น แบบ เนื่ อ งในวั น เยาวชนแห ง ชาติ
มีนักเรียนที่ไดรับรางวัลดังนี้
ประจําป 2564 โดยสโมสรโรตารี จ ตุจั ก ร
ภาค 3350 โรตารีสากล
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัลดังนี้
1. สาขาดนตรีและการแสดง
นายพันธิตร จันติยะ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/1
2. สาขากีฬาและสันทนาการ
นางสาวมิ่งมุก เมียรแมน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3
นางสาวปยะธิดา อุยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษา 3. สาขาอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปที่ 4/2 สาขาเยาวชนรุน ใหมหวั ใจใกลธรรม นายพันธิตร จันติยะ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/1
นายภูดศิ กุล จุย สกุล ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/2
นายณัฐภัทร กีรติวรางกูร ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/2
นางสาวโกลัญญา เขือ่ นวัง ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/1
นายรัชพล วรรณโกมล ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/4
นายรัชตะ กิตินันท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4

นางสาวมิ่งมุก เมียรแมน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/3 สาขาสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

นางสาวปยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/3 และนางสาวกรจิรา จิรประภากร
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/4 ไดรบั การยกยองเปน
เยาวชนผูใฝรู คูคุณธรรม ของสภาองคกร
เยาวชน สรางสรรคพัฒนาสังคม ประจําป
2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 - 6) นายพันธิตร จันติยะ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/1
ครั้งที่ 1
สาขาสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
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นายปองณภูมิ ปริศนานันทกุล ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 6/5 รางวัลลูกที่มีความกตัญูกตเวที
อยางสูงตอแม เนื่องในงานวันแมแหงชาติ
ประจําป 2564 โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห
แห ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผลงานนักเรียน
ดานคุณธรรมจริยธรรม
และดนตรี

นายภาณุวชิ ญ พนาสันติพงษ ชัน้ มัธยมศึกษา
ป ที่ 6/6 รางวั ล บุ ค คลตั วอย า งแหงชาติ
ประจําป 2564 สาขาบุคคลผูเ ปนแบบอยาง
ความประพฤติดเี ดน (เยาวชนผูท าํ ประโยชน
ตอสังคมและประเทศชาติ) รางวัลแหงเกียรติยศ
พลเอกพิ จิ ต ร กุ ล ละวณิ ช ย องคมนตรี ใ น
รัชกาลที่ 9

นางสาวปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4/4 ไดรบั รางวัลรายการตางๆ ดังนี้
1. เยาวชนสรางสรรคพัฒนาสังคมดีเดน
ประจํา ป 2564 โดยสภาองค กรเยาวชน
สรางสรรคพัฒนาสังคมและสโมสรสงเสริม
ศักยภาพเยาวชนสูค วามเปนสากล แหงประเทศไทย
2. เยาวชนดีเดนจังหวัดเชียงใหม เนื่องใน
วันเยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจําป 2564
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
เยาวชนหญิง อายุไมเกิน 16 ป การแขงขัน
หมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 16

เด็กหญิงรัศมิ์มาดา สมนาม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3/5 ไดรบั รางวัลเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม
ดีเดน ผูส บื สานพระราชปณิธานแมของแผนดิน
ประจําป 2564 ในงานศิลปาชีพลานนาไทย
กาวไกลดวยพระบารมี ครัง้ ที่ 3 ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา จังหวั ด เชีย งใหม
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2565

นางสาวปยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/3 รางวัลเพชรรัตนโกสินทร (สาขา
ุ นักกีฬาดีเดน) ประจําป
เพชรผูเ รียนรูเ กียรติคณ
พุทธศักราช 2565 และรางวัลเพชรรัตนชาติ
(สาขาตนแบบเยาวชนดีเดน) ประจําป 2565
นางสาวปยธิดา อุย ฟูใจ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4/2
รางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ Final Round
of Contest : PReMA'S INNOVATION
AMBASSADOR (COMMUNICATOR)
ทู ต สื่ อ สารนวั ต กรรมสุ ข ภาพคนแรกของ
ประเทศไทยรุน New Generation ในโครงการ
Crack the Mindset ภายใตแนวคิด Change
your mindset, Change your life รับโล
รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท

นางสาวจินดามณี ศรีสวาง ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/1 รางวัลเยาวชนดีเดนจังหวัดเชียงใหม
ประจํ าป 2564 โดยสภาองค ก รเยาวชน
สรางสรรคพฒ
ั นาสังคม รวมกับจังวัดเชียงใหม

นายสองเกษม อูปจันทร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4/4 รางวัลเยาวชนดีเดนจังหวัดเชียงใหม
ประจํ า ป 2564 โดยสภาองค ก รเยาวชน
สรางสรรคพฒ
ั นาสังคม รวมกับจังหวัดเชียงใหม
และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
สาขาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีเนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ นายวริศ เลิศทัศนีย ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5/2
ไดรบั การยกยองเปนเยาวชนผูใ ฝรคู คู ณ
ุ ธรรม
ประจําป 2564
ประจํ า ป 2564 โดยสภาองค ก รเยาวชน
สรางสรรคพัฒนาสังคม

นางสาวปยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/3 ไดรับแตงตั้ งเปนฑู ตสิ่ง แวดลอม
ประจําจังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 7 มกราคม
พ.ศ.2565

นายธราดล พรวิเศษศิริกุล ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับมัธยม
ศึ ก ษาตอนปลายในการคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น
เพือ่ รับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา
2563 กลุมจังหวัดที่ 8 โรงเรียนขนาดกลาง
จางหนอยนิวส 11
Satit CMU News.

ผลงานนักเรียน
ดานกีฬา

นายธนนท ธนิยผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
ชายคู รุนอายุไมเกิน 17 ป รายการโตโยตา
แบดมินตันเยาวชนชิงแชมปแหงประเทศไทย
นางสาวพั ณ ณ ชิ ต า โรจน วั ฒ นดิ ษ กุ ล ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 4-10 ธั นวาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 รางวัลรองชนะเลิศ พ.ศ.2564
การแข ง ขั น รายการ FINA water polo
challenger cup 2021 ณ ประเทศโคลอมเบีย

นางสาวพั ณ ณ ชิ ต า โรจน วั ฒ นดิ ษ กุ ล
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4/5 รางวั ล ชนะเลิ ศ
รุน ทัว่ ไปหญิง Women (ชมรมกีฬาทางนํ้า
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ) จากการแข ง ขั น
กีฬาโปโลนํ้า ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ประจําป 2564 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางสาวปุณิกา จงไกรจักร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/5 รางวัล 1 เหรียญเงิน ประเภท Open
ธนู Recurve หญิ ง ระยะ 70 เมตร และ
1 เหรี ย ญทอง ประเภท ธนู Recurve
หญิง มัธยมปลาย ระยะ 18 เมตร จากการ
แข ง ขั น ยิ ง ธนู ชิ ง แชมป แ ห ง ประเทศไทย
ประจําป 2564 ณ สนามยิงธนู การกีฬา
แหงประเทศไทย (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม พ.ศ.2564

เด็กหญิงสิริน บุตรสําราญ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2/5 รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิง
อายุไมเกิน 14 ป และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 6 ประเภทประชาชนหญิง การแขงขัน
หมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ครั้ ง ที่ 16 เมื่ อ วั น ที่ 5 - 14 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ.2564 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ
จังหวัดนนทบุรี และไดรบั คัดเลือกเปนนักกีฬา
ทีมชาติ ประเภททีมหญิง เขารวมการแขงขัน
กีฬา Asian Games 2022 ในเดือนกันยายน
2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่ 4-9
มกราคม พ.ศ. 2565

เด็กหญิงธิรดา พันธุทอง ชั้นมัธยมศึกษา 5. รางวั ล ชนะเลิ ศ Thailand Junior
ปที่ 1/3 ไดรบั รางวัลจากการแขงขันรายการ Development tour (TJDT)
ตางๆ ดังนี้
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Thailand
Golf Association (TGA Upper North)
1. รางวัลชนะเลิศ Northern Thai Junior 7. รองชนะเลิศ อันดับ 1 Thailand Junior
Golf Association (NTJGA)
Development tour (TJDT)
2. รางวัลชนะเลิศ Thailand Golf Association 8. รางวัลชนะเลิศ Northern Thai Junior
(TGA Upper North)
Golf Association (NTJGA)
3. รางวัลชนะเลิศ Northern Thai Junior 9. รางวั ล ชนะเลิ ศ Thailand Junior
Golf Association (NTJGA)
Development tour (TJDT)
4. รางวั ล ชนะเลิ ศ Thailand Junior
Development tour (TJDT)
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รอบรั้ว สาธิต มช.
ภาคเรียนที่ 1 / 2564

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ แขกผูเกียรติ และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมพิธสี รงนํา้ พระบรมสารีรกิ ธาตุ
และสมเด็จพระพุทธปญญาธรรม พระพุทธรูปประจําโรงเรียน
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณลานหนาหอพระพุทธ
ปญญาธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมรว มกับวิทยาลัยการศึกษา
ตลอดชีวติ จัดประชุมเพือ่ ชีแ้ จง “โครงการ การจัดการเรียนการสอน
เพื่อรองรับระบบการสะสมหนวยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ธนาคารหนวยกิต: Credit bank)” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน Zoom Cloud Meetings

กิจกรรมโครงการผูบริหารพบผูปกครอง นักเรียนชั้น
กลุม บริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 เพื่อแนะนําอาจารย
ทีป่ รึกษา แจงการดําเนินงานของโรงเรียน แนวทางการพัฒนานักเรียน เชียงใหม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
และกิจกรรมโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในรูปแบบ ประจําปการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ในรูปแบบออนไลน Zoom Cloud Meetings
ออนไลน Zoom Cloud Meetings
กลุม บริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จัดกิจกรรมอบรมการใชงานระบบ CMUD LMS ในการเรียน
ออนไลน และ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ในรูปแบบออนไลน Zoom Cloud Meetings
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รอบรั้ว สาธิต มช.

อาจารยดร.ศักดา สวาทะนันทน ผูอํานวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และ
เจาหนาที่ รวมถวายเทียนพรรษา ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564

อาจารย ดร. ศักดา สวาทะนันทน ผูอํานวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการตอนรับคณะกรรมการประเมิน
นักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําป 2564 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา โดยตัวแทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นายพันธิตร จันติยะ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 6/1 ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

งานสภานักเรียน กลุม บริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธไี หวครู ประจําปการศึกษา 2564
เพือ่ ใหนกั เรียนแสดงความเคารพ ความกตัญูกตเวทิตาตอครูอาจารย
ผานสื่อออนไลน facebook live และ Zoom Cloud Meetings
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ หองประชุมจรูญ จันทรเครือ
อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม และอาจารย
จากประเทศญีป่ นุ ไตหวัน เวียดนาม และอินโดนีเซีย เขารวมกิจกรรม
“International Research Presentation for Asia & ASEAN
High School Students” กับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุน
โดยนักเรียนนําเสนอผลงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ในรูปแบบ
ออนไลน Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 8 และ 29 สิงหาคม
พ.ศ.2564
รายชื่อนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม Zoom Meeting
กลุม SDGs Workshop
1. นางสาวสุดาลักษณ สุริยยศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
2. นายศิริณัช ติมัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
3. นางสาวปยธิดา อุยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
4. นางสาวปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4
กลุม SDGs Research Presentation
1. นายธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
2. นายภูริณฐั กันทะโย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
3. นางสาวปริยากร ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
4. นางสาวสิตา นรเศรษฐธาดา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
จั ด งานแสดงมุ ทิ ต าจิ ต
แดบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจําป 2564
“คุณศิรนิ นั ท โอสถ” ณ หอง
ประชุ ม จรู ญ จั น ทร เ ครื อ
อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน
พ.ศ. 2564

รอบรั้ว สาธิต มช.

อาจารยดร.ศักดา สวาทะนันทน ผูอํานวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลั ยเชียงใหม คณะผูบริห าร ตั ว แทนคณาจารย
และเจาหนาที่ รวมทําบุญวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และถวายเครื่องไทยทาน แดพระสงฆ
เพือ่ เปนสิรมิ งคลแกบคุ ลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย ค ลิ นิ ก นพ.นิ เ วศน นั น ทจิ ต อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะผูบ ริหารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม พรอมดวยอาจารยดร.ศักดา สวาทะนันทน ผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนรับคณะอนุกรรมการประเมิน
และคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน เขารวมโครงการหองเรียน
วิทยาศาสตร (วมว.) ระยะที่ 3 คูศูนยมหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในรูปแบบออนไลน Zoom
Cloud Meetings ณ ห องประชุมบัวเรศ คําทอง ชั้น 5 อาคาร
สํ า นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย 2 สํ า นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564

ศูนยแนะแนวและใหคาํ ปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จัดโครงการเตรียมความพรอมดานบุคลิกภาพ เพือ่ สอบ
สัมภาษณ ประจําป 2564 โดยอาจารย ดร. ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ
อาจารยประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom
Cloud Meetings เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2565
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รอบรั้ว สาธิต มช.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธีมอบทุน
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน Zoom
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมเนือ่ งใน
Cloud Meetings เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564
วันธงชาติไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564

ภาคเรียนที่ 2 / 2564

การประชุ ม ผู  ป กครองนั ก เรี ย นเพื่ อ ชี้ แ จงแนวปฏิ บั ติ
การฉีดวัคซีนใหแกนกั เรียน และแผนการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
โดย อาจารย ดร. ศักดา สวาทะนันทน ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม เขารวมกิจกรรม “ชุมชนแหงการเรียนรู พื้นที่แหง
การเรียนรูศิลปะและมรดกวัฒนธรรมแหงควรคามา” กับคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ ศูนยพนื้ บานยานเวียง
และชุมชนควรคามาสามัคคี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมกิจกรรมฝกอบรม
อาสาสมัครอานหนังสือเสียงใหคนตาบอด จัดโดยงาน
สมัชชาคนตาบอดแหงชาติผา นระบบออนไลน โดยโปรแกรม
Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564
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รอบรั้ว สาธิต มช.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม เขารวมกิจกรรม Chiang Mai Learning Workshop
กับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน พ.ศ.2564

กิ จ กรรมพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ระหว า งนั ก เรี ย น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม และนักเรียนโรงเรียนมัธยม
ทาคามัสสึ ประเทศญี่ปุน จุดประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
การประชุมผูป กครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
และสรางความสัมพันธ และมิตรภาพทีด่ รี ะหวาง 2 โรงเรียนผานระบบ เชียงใหม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ผานระบบออนไลน
ออนไลน โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 15 โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
ตุลาคม พ.ศ.2564
พ.ศ. 2564
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รอบรั้ว สาธิต มช.

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม จั ด ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2564 เพื่ อ ชี้ แ จง
การดําเนินงานของสมาคมผูป กครองฯ ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม
Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

กลุ  ม บริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย น จั ด กิ จ กรรมเตรี ย ม
ความพรอมสูก ารเปนสภานักเรียนรุน ที่ 51 เพือ่ เตรียมความพรอม
ในการเปนสภานักเรียน ป 2565 ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม
Zoom Cloud Meetings เมือ่ วันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กลุมบริหารงานวิชาการ จัดโครงการเตรียมความพรอม
ทางดานวิชาการเพื่อสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ
นั กเรียนชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 ผานระบบ
ออนไลน CMUD LMS เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคมถึงวันจันทรที่ 31
มกราคม พ.ศ.2565
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คณาจารย และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพรี ยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ ที่ 55 ใหแกผสู าํ เร็จการศึกษา
จากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562 - 2563
เมือ่ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม รวมกิจกรรมการสรุปบทเรียนทองถิน่ ศึกษา และสรางภาพ
อนาคตเมือง โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ณ ศูนยฟน บานยานเวียง หอศิลปฯ อนุสาวรียส ามกษัตริย เมือ่ วันที่ 30
มกราคม พ.ศ.2565

รอบรั้ว สาธิต มช.

สมาคมผูป กครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดงานฮับขวัญนองหลา สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปการศึ กษา 2564 ณ ลานกิ จกรรมหนาเสาธง โรงเรี ย นสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
จัดการทดสอบวัดความรูทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ณ อาคารสาธิต 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันเสารที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2565

ศูนยใหคาํ ปรึกษาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการสอบวัดระดับ
เชียงใหม จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ ประจําป ภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference
การศึกษา 2564 ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom Cloud for Languages (CEFR) ใหแกนกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1- 6
Meetings เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2565
เมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
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รอบรั้ว สาธิต มช.

กลุมบริหารงานวิชาการ จัดเตรียมความพรอมทางดาน
วิชาการสําหรับการสอบ O-NET ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom
Cloud Meetings เมื่อวันที่ 8, 10 - 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

การประชุ ม ผู  ป กครอง และการมอบตั ว นั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2565 ผ า นระบบออนไลน
โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันเสารที่ 12 และ
26 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

คณาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการ
ตอนรับนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในโอกาสเยีย่ มชม
สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

งานแสดงอํ า ลาของนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน สภานักเรียนรุนที่ 50
จัดกิจกรรมเชียรเพื่อเตรียมความพรอมในพิธีปดกีฬาสี สําหรับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม - วันที่ 6 ณ อาคารสาธิ ต รวมใจ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
กุมภาพันธ พ.ศ.2565
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รอบรั้ว สาธิต มช.

คณาจารย และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมกิจกรรมโครงการ GLOBE อบรมใหความรูเรื่อง ดิน นํ้า
และอากาศ ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom Cloud
Meetings จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม
เมื่อวันที่ 5 และ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

คณาจารย และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เขารวมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องตางๆ ในหัวขอ
ที่กําหนดกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมทาคามัสซึ ประเทศญี่ปุน
ผ า นระบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
เมือ่ วันที่ 21, 28 มกราคม และวันที4่ , 11, 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

คณาจารย และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เขารวม Workshop นําเสนอผลงานดานสิ่งแวดลอม หัวขอ
Climate กับคณะอาจารยและนักศึกษากลุมอาเซียน ดําเนินการ
โดยมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญีป่ นุ ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม
Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 30 มกราคม และวันที่ 12
กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 นักเรียนผูเขารวม ไดแก
1. นางสาวจินดามณี ศรีสวาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
2. นางสาวเปมิกา ภัทรอนันตนพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
3. นางสาวชญาภา เขมกปสิทธิ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
4. นายญาณชัย จีนพงษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
5.นายธนัท มัณฑะนานนท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
6. นางสาวบุญญรดา บุญปลอด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
7. นายชิติพัทธ ชัยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
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รอบรั้ว สาธิต มช.

กลุมบริหารงานพัฒนาองคกรและกิจการพิเศษ จัดงาน
แสดงความยินดีแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ประจําป 2564
ณ อาคารหอประชุม 50 ป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิทยาการหุน ยนตภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยเปนความรวมมือ
ด า นวิ ศ วกรรมหุ  น ยนต แ ละระบบอั ต โนมั ติ ผ  า นระบบออนไลน
โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมือ่ วันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ
พ.ศ.2565

สภานักเรียนรุนที่ 50 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
(รุนที่ 53) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมสง
กํ า ลังใจให พี่ ม.6 ในการสอบเขาศึก ษาตอในระดับ อุดมศึ กษา
กลุม บริหารงานกิจการนักเรียน และสภานักเรียนรุน ที่ 50
ณ ลานหนาเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ วันที่ 17 จั ด กิ จ กรรมการเลื อ กตั้ ง ประธานนั ก เรี ย นและ ประธานเชี ย ร
กุมภาพันธ พ.ศ.2565
ปการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2565
22

จางหนอยนิวส
Satit CMU News.

รอบรั้ว สาธิต มช.
อ.อัจฉรีย สีตะพันธุ กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เขาอบรมออนไลนดังนี้
- 13 มกราคม พ.ศ.2565 (1 hour) Exploring grammar at different
speeds and depth by Viv Lambert (Macmillan Education)
- 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 (9:00 - 12:00 น.) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอมตามแนวทางของ GLOBE ป 2565
แบบ online ครั้งที่ 4 โดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ หัวขอหลัก และวิธี
การตรวจวัดดิน (Pedosphere, soil) ตามหลักการของ GLOBE หลักและวิธีการ
ตรวจวัดบรรยากาศ (Atmosphere) ตามหลักการของ GLOBE
- 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 (90 minutes) Advancing Learning
Webinar Series
Session 1: Fostering Engagement and Motivation Online
Session 2a: Your Guide to Teacher Development in 2022
Session2b: (American) Language Hub Showcase and Q & A
By John Hird, Will Rixon, Alex Tamulis, Mariela Burani (Macmillan Education)
- 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 (1 hour 30 minutes) Advancing Learning
Webinar Series
Session 1: Problem-solving for Future-proofing
Session 2a: SDG: As Easy as 1,2,3 (Sustainable Development Goals)
Session 2b: Get involved! Showcase and Q & A
By Anna Harper, Harry Waters, Ale Ottolina, Angel Bonilla, Super Huang, Will Rixon (Macmillan Education)

อาจารย ดร.อัษ แสนภักดี กลุม สาระการเรียนรูส ขุ ศึกษาและพลศึกษา
(พลศึกษา) ไดรับคัดเลือกเปนผูฝกสอนทีมชาติไทยในการแขงขันกีฬาโปโลนํ้า
รายการ FINA WOMEN’S AND MAN’S WATER POLO CHALLENGERS CUP
BARRANQUILLA (COL) 2021 เมื่ อ วั น ที่ 2-7 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2564
ณ ประเทศโคลัมเบีย และเปนผูฝกสอนทีมโปโลนํ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในการแขงขันโปโลนํา้ ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2564 ไดรบั รางวัล
ดังนี้
1. ชนะเลิศ โปโลนํ้าทีมหญิง สังกัดทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม A
2. รองชนะเลิศอันดับ 2 โปโลนํ้าทีมหญิง สังกัดทีมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม B
3. รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 โปโลนํ้ า ที ม ชาย division 2 สั ง กั ด ที ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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กิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
มิถุนายน 2564
งานแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานเพื่อแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรเรียนดี ใหกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ลานหนาเสาธง โรงเรียนสาธิตฯ
24
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กิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมการฉีดวัคซีนชนิดไฟเซอร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนชนิดไฟเซอร เพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ใหกบั นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1-6 โดยเขารับวัคซีนไฟเซอร เข็ม 1 วันศุกรที่ 15 ตุลาคม และ เข็ม 2 วันศุกรที่ 5
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2564 ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มกราคม 2565
สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางการเรียนเพื่อเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2565 เมื่อวันที่16 มกราคม พ.ศ.2565
จางหนอยนิวส 25
Satit CMU News.

การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณาจารย บุคลากรนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารับการตรวจ
คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดวยชุดตรวจ ATK โดยบุคลากรทางการแพทย ณ อาคารหอประชุม 50 ป
ชั้น 1 และลานกิจกรรม 50 ป เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565

กุมภาพันธ 2565
ค่ายผู้นําสภานักเรียน รุ่นที่ 51

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน จัดคายผูนําสภานักเรียน รุนที่ 51 ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการทํางานเปนสภานักเรียน ในปการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ พ.ศ.2565
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งานกีฬาสี

สภานักเรียน รุนที่ 50 จัดกิจกรรมกีฬาสี ณ ลานหนาเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 7-21 กุมภาพันธ
พ.ศ.2565
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานเพื่อแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรเรียนดี ใหกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2564 (ปจฉิมนิเทศ ม.6) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 ณ อาคารหอประชุม 50 ป โรงเรียนสาธิตฯ
พิ ธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธมี อบเกียรติบตั รเรียนดี ประจําปการศึกษา 2563 สําหรับนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี
ณ อาคารหอประชุม 50 ป โรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ พ.ศ.2565
จางหนอยนิวส 27
Satit CMU News.

เลือกตั้งสภานักเรียน รุ่นที่ 51

สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม รุนที่ 50 จัดใหมีการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเลือกประธานนักเรียน และ
ประธานเชียรรุนที่ 51 เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

มีนาคม 2565
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม. 3

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565
โรงเรยนสาธตมหาวทยาลัยเชยงใหม
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