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 สถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 กวา 2 ป
ทีผ่านมาไดสงผลกระทบท้ังตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบคุคลทกุฝาย 
การรักษาสมดุลของชีวิต หรือ Work life balance นับวามีความสําคัญ
อยางมากทีช่วยสรางภมูคิุมกนัใหบคุคลทกุฝาย เพือ่ใหพรอมรบัผลกระทบ
อันเกิดจากการระบาดของโรค และความผันผวนอันเปนผลมาจาก
สถานการณดังกลาว จากการศึกษาปจจัยและองคประกอบสําคัญของ
การสรางสมดุลของชีวติ พบวาประกอบดวย 1) การบรหิารจัดการเวลาทํางาน โดยแตละวันควรมกีารจดัลาํดบัความสาํคญั
ของงานหรือกจิกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสม และตองกาํหนดเปาหมายของงานใหชัดเจน 2) การไมละเลยตอสขุภาพ แตละวัน
ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน หมั่นการออกกําลังกาย และจัดเวลาสําหรับการพักผอนใหเหมาะสม และ 3) การให
เวลาสําหรับคนรอบตัวและคนในครอบครัว เพื่อสรางสมดุลดานจิตใจ จากองคประกอบดังกลาว หากทุกฝายไดพิจารณา
และนําไปเปนแนวปฎิบัติจะชวยสงเสริมสมดุลชีวิตท้ังตนเองและสังคม 

 โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาเราจะรวมมือกันทั้งนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในการสรางสมดุลชีวิตใหมีความสุข
ทั้งดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต เขาใจสถานการณที่เกิดขึ้น รวมกันพัฒนานักเรียนของเราอยางตอเน่ืองตอไป สมดุลชีวิต
ที่ยั่งยืนยอมเปนภูมคิุมกันที่ดี และสงเสริมความกาวหนาของบุคคลอยางแนนอน
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Balance

สวัสดีคะ คุณผูอานทุกทาน
 จากผลกระทบของการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ในตลอดระยะ 2 ปนี ้กอใหเกดิการปรับเปลีย่นรูปแบบการเรียนการสอน
ในชวงระยะเวลาตางๆ อยูเนอืงๆ ซึง่กระทบถึงการดาํเนนิชวีติ การทาํงาน
ของท้ังนกัเรยีน ผูปกครอง คณาจารย และบคุลากร ดวยเหตุนีจ้งึทาํให
มีการปรับตัวเพื่อใหมีความสมดุล
 ความสมดุลหรือดุลยภาพมีความสําคัญ เปนการใหนํ้าหนัก
ทีเ่ทาเทยีมกนัขององคประกอบไมเอนเอยีงไปทางใดทางหน่ึง โดยการ
จดัสรรเวลาในการทํางาน การเรยีน การทาํกจิกรรมตางๆ สรางสมัพนัธภาพ
ในสงัคมหรือหนวยงานใหมคีวามพอดี รวมไปถึงการมสีขุภาพรางกาย
ทีแ่ขง็แรงและสุขภาพจิตทีด่ ีเพ่ือท่ีเราจะไดทาํงานอยางมปีระสทิธภิาพ
มากข้ึน สรางเสริมศักยภาพใหกับตนเองและสังคมไดในระยะยาว 
การสรางความสมดุลในการทํางาน การใชชีวิตท่ีดี จึงเปนสิ่งที่ทุกคน
ควรใหความใสใจและจัดการใหเกิดข้ึนอยางเหมาะสมอยูเสมอ
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คณาจารย บุคลากร และนักเรียน
ไดผานประสบการณที่หลากหลายมาไดในระดับดี แสดงวาเรา
สามารถจัดสมดุลชวีติไดนาพงึพอใจ หวงัเปนอยางยิง่วาผูอานทกุทาน
จะรักษาสมดุลในการใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องตอไป 
เปนกําลังใจใหกับทุกทานคะ

กองบก. สาธิต

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 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

จัดพิมพโดย  นันทกานต กราฟฟค/การพิมพ

  www.nantakarngraphic.com

กองบรรณาธิการ แถลง
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ภาพหนาปกโดย : หนวยสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและประชาสัมพนัธ 
        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ผลงานนักเรียน ดานวิชาการดานวิชาการ

นายวชิรวิชญ ธาดาเสถียร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7

นายจิรายุ นําไพศาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7

นายศุภวิชญ เงินเนตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2

นายศุภวิชญ เงินเนตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2

นายนภวินย นันทะนอย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7

นางสาวเจนนิเฟอร ลี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร

• สาขาวิชาคณิตศาสตร • สาขาวิชาชีววิทยา • สาขาวิชาฟสิกส

นางสาวเจนนิเฟอร ลี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 รางวัลเหรียญทอง

นายศุภวิชญ เงินเนตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่5/2 รางวัลเหรียญเงิน

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โอลิมปกระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2563 
โดยศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รายช่ือนักเรียน ดังนี้

• สาขาวิชาดาราศาสตร 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวปพิชญา ถีรัตถานุรักษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6 รางวัลเหรียญทองแดง

นายพงศกร พรมมิ่ง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7 รางวัลเหรียญทองแดง

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

ดานวิชาการ

การแขงขันโอลิมปกวิชาการ ระดับชาติ ประจําป 2563
การแขงขันชีววิทยาโอลิมปก ระดับชาติ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2564
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การแขงขันสอบวดัทกัษะวิชาการระดับชาติ 
(สวช.) พ.ศ.2563 โดยสํานักงานโครงการ
สอบวดัทักษะวชิาการระดับชาติ รวมกบั ภาคี
เครือขายโรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม พ.ศ.2564 นักเรียนที่ไดรับรางวัล 
ดังนี้
• วิชาภาษาอังกฤษ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เด็กชายพินทุเทพ โตวนิชย  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 

คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของภาคเหนือ

ผลงานนักเรียน 

ดานวิชาการ

นายเจตนพิทัธ เหมนัตวเิชียร ชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 4/3 รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
คณิตศาสตรรายการ Hong Kong International 
Mathematical Olympiad (HKIMO) 2021 
Heat Round Secondary 3 และรางวัล
เหรียญเงิน การแขงขันคณิตศาสตรรายการ 
Philippine International Mathematical 
Olympiad (PHIMO) 2021 Heat Round 
Secondary 3 

นายปองณภูม ปรศินานันทกลุ ชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 6/5 รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน
คณติศาสตร รายการ Philippine International 
Mathematical Olympiad (PHIMO) 2021 
Heat Round  Senior Secondary

โครงการสอบแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดบัภาคเหนอื ครัง้ที ่3 (3nd NEC - Northern 
English Contest) จัดโดยบริษัท อคาเดมิค 
คอนเทสต (ประเทศไทย) จาํกดั เมือ่วนัที ่24 
มิถุนายน พ.ศ.2564 นักเรียนท่ีไดรับรางวัล
ดังนี้

• เกยีรตบิตัรเหรยีญทองและเหรียญรางวลั
  - เด็กหญิงดารมิงค บุษดาคํา 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 อันดับท่ี 7 
    ของภาคเหนือ 
  - นายชวนากร ภาคภูมิ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 อันดับท่ี 16 
    ของภาคเหนือ 
  - เด็กชายวสวัตติ์ ลี้สมบุญ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 อันดับท่ี 16 
    ของภาคเหนือ 

• เกียรติบัตรเหรียญทอง
  - นางสาวปณธร ไชยเมือง 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1
  - เด็กหญิงธีวรา ธีรกิตติกุล 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2
  - เด็กชายธีนันทนัช ปานานนท 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
  - เด็กชายกฤชรัช ธวัชวีระกุล 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
  - 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

• เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  - เด็กหญิงนคนันทินี เสารคํา 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2

นายวริศ เลิศทัศนีย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2  

คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของภาคเหนือ

• วิชาภาษาอังกฤษ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวปณณธร หนูรอด ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/7 รางวัลเหรียญทอง การนําเสนอ
โครงงานท้ังในรปูแบบบรรยายและโปสเตอร 
ในหัวขอ "The study of Allicin in garlic 
and efficacy in inhibiting breast cancer 
cells in cotreatmerubicin" จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตร
และนวัตกรรมสําหรับนักเรียน คร้ังที่ 2 และ
งานประชมุวชิาการวิทยาศาสตร คณติศาสตร 
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนทุน พสวท. 
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 36
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ผลงานนักเรียน 

นางสาวภิญญาพัชญ ปริศนานันทกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 รางวัลรองชนะเลิศ  
การประกวดบทกลอน ระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือเทิดพระคุณของแม เนื่องในโอกาส
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนี
พนัปหลวง 12 สงิหาคม 2564 โดยสาํนกังาน
วฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 
พ.ศ.2564

นางสาวศศรตน บูรณพิร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/4 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัล
เหรียญทอง) การแขงขันรอบสุดทายของ
หลกัสตูรอบรมเขมขน ระยะสัน้แพทย-วศิวกรรม
และวิทยาการขอมูล (Intensive course in 
medical engineering and data science) 
หัวขอ “Medical hackathon for chronic 
diseases” จัดโดย คณะแพทยศาสตร และ 
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
เมือ่วนัที ่18 กนัยายน พ.ศ. 2564 (ผานระบบ
ออนไลน)

นายวริศ เลิศทัศนีย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2  
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันภาษา
อังกฤษโอลิมปก KGL 2021 (KGL English 
Olympic Competition 2021)

นายรวินกร ยั่งยืน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 
รางวัลเหรียญเงิน รอบคัดเลือก และรางวัล
เหรียญทองแดง รอบนานาชาติ การแขงขัน
คณติศาสตรรายการ Hong Kong International 
Mathematical Olympiad (HKIMO) Final 
Round 2021

นางสาวพิมพวิ ไล บุญโสภณกาญจน 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6/1 และ นางสาวพชิญาภา  
เทียมตามณี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 รางวัล
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภททักษะเชิงชาง 
(การแสดงแบบ) โครงการประกวดแขงขัน
ทกัษะทางสถาปตยกรรม ประจาํปการศึกษา 
2564 โดยวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เชียงใหม  เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

ดานวิชาการ

นายนภวินย นันทะนอย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6/7 นายพงศกร พรมมิ่ง ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่5/7 และนายมาฬตุ วงคเตปน ชัน้มธัยม
ศึกษาปที่ 5/7 รางวัลชนะเลิศการแขงขัน
ตอบปญหาธรณีวิทยา เนื่องในงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 
2564 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564

นางสาวเจนนิเฟอร ลี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 นางสาวชนิกานต ศรีเขื่อนแกว 
ชัน้มธัยมศึกษาปที ่6/4 และนายศุภวชิญ เงนิเนตร ชัน้มธัยมศกึษาปที ่5/2 (ทมี STCMU01) 
รางวัลอันดับที่3 โครงการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรสุขภาพ เนื่องในวันมหิดล 
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564
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ผลงานนักเรียน 

"ทีมเดินทางสะอาด อวกาศไรขยะ" 
รางวลัชมเชย และทนุการศกึษา 5,000 บาท 
พรอมเกยีรติบตัร การแขงขนัออกแบบโครงการ
สํารวจอวกาศระดับเยาวชน Space Youth 
Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ
จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) เพือ่เฟนหาสดุยอดโครงการ
สาํรวจอวกาศระดับเยาวชนผานเกม Kerbal 
Space Program เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ณ เวทกีลาง มหกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาตอิมิแพคเมอืงทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี

"ทีมเดินทางสะอาด อวกาศไรขยะ" 
รายชือ่นักเรียน 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. นายศภุกิตติ์ สกุลวัฒนะ  
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4

นายกวนิขนเรศ การสทุธวิวิฒัน ชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 6/7 รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
ฟ สิ กส  โอลิมป กระดับชาติ  ครั้ งที่  20
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
เมื่อวันที่ 3 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขารวม
โครงการ “นวัตกรนิวเคลียรรุนเยาวตะลุย
อวกาศ” โดยสมาคมนิวเคลยีรแหงประเทศไทย 
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

ดานวิชาการ

ทมี Start Industry รางวลัชนะเลศิ โครงการ
ประกวดแผนธุรกิจ YOUNG BUSINESS 
PLANNER 2021 ไดรบัเงนิรางวลั 10,000 บาท 
จัดโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เมือ่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 รายชือ่ทมี Start Industry ดงันี้
  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
และระดับจังหวัด ประเภทการแขงขัน
อัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษการแขงขัน
สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) 
ประจําป พ.ศ. 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทน
จังหวัด)

นายชิตพิทัธ ชยัมงคล ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4/2 
รางวลัชนะเลศิ การแขงขันทกัษะนกัวิทยาศาสตร
ขอมลู ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กจิกรรม
งานสัปดาหวิชาการ ครั้งท่ี 16 มหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยจัดการแขงขันแบบออนไลน
ผาน Google Meet เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 
พ.ศ.2565 

นายวรศิ เลศิทศันยี ชัน้มธัยมศกึษาปที ่5/2   
และนายธนัท วณิชชากร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่4/1 รางวลัชนะเลศิ การแขงขนักจิกรรม 
Intensive English Skills Competition 
2022 โครงการเปดกลองชอลก ปที่ 19 
ประจําปการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม เมือ่วนัที ่10 กมุภาพันธ 
พ.ศ.2565 

นางสาวจินดามณี  ศรีสวาง ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่5/1 และนางสาวธญักร เทีย่งบรูณธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ไดรับการคัดเลือก
เขารวมการแขงขันภาษาศาสตรโอลิมปก
แหงประเทศไทย ครัง้ที ่2 เมือ่วนัท่ี 14 กมุภาพันธ  
พ.ศ. 2565
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ผลงานนักเรียน 

ดานวิชาการ

นายรชต เย็นกลํ่า ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 
นายพงศกร พรมมิง่ ชัน้มธัยมศึกษาปที ่5/7 
รางวลั RISING STAR CHEMISTRYจากการ
นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรในรูปแบบ
บรรยายในหัวขอ “Citrus Group Antioxidant 
Efficacy and Vital Substance Analysis” 
การประชุมวิชาการทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ งาน KVIS 
International Science Fair (KVIS-ISF) 
ครัง้ที ่5 ในรปูแบบออนไลน เมือ่วนัที ่24-28 
มกราคม พ.ศ.2565  

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

นางสาวภัทรพร คํานึงสิทธิ นายพงศกร 
พรมมิ่ ง และ  นายมาฬุต วงค  เตป น 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแขงขัน Siriraj Mathematics 
and Science Aptitude Test (SIMSAT) 
ในรูปแบบออนไลนได รับทุนการศึกษา 
2,000 บาท พรอมโล  และเกียรติบัตร
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

นางสาวภัทรพร คาํนงึสทิธ ินางสาวฐนิศรา 
ธงทอง  ชั้นมัธยมศึกษาป ที่  5/7 และ 
นายนภวิชญ นันทะนอย ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/6 รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) การประกวดโครงงานของ
นกัวทิยาศาสตรรุนเยาว ครัง้ที ่24 : YSC 2022 
และไดรับการคัดเลือกใหเขาสูการแขงขัน
ในรอบชงิชนะเลศิ YSC 2022 รปูแบบออนไลน 
(Virtual Young Scientist Competition 
2022) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565

นายกฤตภาส ชินเชษฐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/1 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแขงขนั
ตอบปญหาวิชาการทางรัฐศาสตร โครงการ
รัฐศาสตรวิชาการ ครั้งที่ 21/2564 คณะ
รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยั
เชียงใหม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

เดก็ชายพนิทเุทพ โตวานชิย ชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 3/4 ไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้
- รางวลัเกยีรติบตัรระดับเหรยีญเงนิ โครงการ
สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) 
วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
โครงการสอบวัดทกัษะวชิาการระดับชาต ิ(สวช.) 
วชิาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- รางวลัเหรยีญเงนิ วชิาคณติศาสตร ระดบัช้ัน 
ม.3 จากบริษัท center 1 education  
- รางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษจาก
บรษิทัเสริมปญญาจํากดั ในโครงการทดสอบ
ความรูแบบ online วชิาภาษาอังกฤษ ครัง้ที ่36
- รางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาไทย
จากบริษัทเสริมปญญาจํากัด ในโครงการ
ทดสอบความรูแบบ online วิชาภาษาไทย 
ครั้งที่ 26
- รางวัลชมเชย การสอบวัดความรู ทาง
วิทยาศาสตรระดับ ม.ตน โครงการสอบ
วดัความรูทางวทิยาศาสตรประจําปการศกึษา 
2564
- รางวัลชมเชย การสอบวัดความรู ทาง
คณิตศาสตร ระดับ ม.ตน โครงการสอบวัด
ความรูทางวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 
2564
- รางวลัเหรยีญ BRONZE AWARD การสอบ
แขงขนัคณิตศาสตรนานาชาติ 2022 ITMC - 
International Talent Mathematics Contest
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นายพงศกร พรมมิ่ง และ นายมาฬุต 
วงคเตปน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่5/7 ผานการ
สอบคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ 
สาขาวิทยาศาสตรโลก และอวกาศ ศูนย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

99จจจาาางงงหหหนนนอออยยยนนนิิวววสสส
Satit CMU News.

ดานคุณธรรมจริยธรรม และดนตรีดานคุณธรรมจริยธรรม และดนตรี

นางสาวปยธิดา อุ ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ประจําปการศึกษา 2563 กลุ มจังหวัดท่ี 8 โรงเรียน
ขนาดกลาง

นางสาวปยธดิา อุยฟใูจ ชัน้มธัยมศึกษาปที ่4/2 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดบรรยายธรรม รอบชงิชนะเลศิระดบัประเทศ 
ประจําป 2564 ไดรับโลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ รางวัลชนะเลิศ ชวงชั้นที่ 3 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ ภาค 7 งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบชูา ประจาํป 2564 จดัโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับศนูยสงเสรมิศลีธรรม วัดชยัชนะสงคราม เมือ่วันท่ี 20 
พฤษภาคม พ.ศ.2564

ผลงานนักเรียน 

กจิกรรมโครงการตอบปญหาศลีธรรมคร้ังที ่14 
The World Peace Ethics Contest 2021
นักเรียนท่ีไดรับรางวัลดังนี้
• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เด็กหญิงชนิสร สิริธนากร
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2/1 รองชนะเลศิอนัดบั 1

ดานวิชาการ

นายวริศ เลิศทัศนีย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 รางวัลชนะเลิศ

นายศุภวิชญ เงินเนตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 
รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวชนกพร อธิวัฒนาไพบูลย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 

อันดับที่ 5

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลผูไดรบัคัดเลือกและยกยองวามคีวาม
ประพฤตดิ ีจากพทุธสมาคมแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ เนือ่งในวนัอาสาฬหบูชา 
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 นักเรียนที่ไดรับรางวัล ดังนี้

นายพสิษฐ เรือนตระกูล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5

นายพันธิตร จันติยะ
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6/1

นางสาวชญานิศ จงสกลุศริิ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2

นายภูดิศกุล จุยสกุล
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4/2

นางสาวชนญัชดิา จงสกลุศริิ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4

นางสาวปยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/3 รางวัลเชิดชูเกียรติ “เปนผูทําคุณ
ประโยชนดีเดนประจําป 2564” โดยสภา
องคกรวฒัธรรมไทยอาเซียนรวมกบัสภาองคกร
เยาวชนคนสรางชาต ิและสภาองคกรเยาวชน
สรางสรรคพฒันาสงัคม และ รางวลัเกยีรตคิณุ 
เยาวชนตนกลาตัวอยางแหงแผนดิน และ
บุคคลตัวอยางแหงแผนดินสาขาดานภาวะ
ผูนาํ จติอาสา และบาํเพญ็ประโยชน “โครงการ
ปญญาเมธาวี เยาวชนรุนใหมกาวไกลสูสากล”

ดานคุณธรรมจริยธรรม และดนตรี



10 จางหนอยนิวส
Satit CMU News.

นายพนัธติร จนัตยิะ ชัน้มธัยมศึกษาปที ่6/1 
ไดรับรางวัลตางๆ ดังน้ี
1.รางวลัเชดิชเูกยีรต ิ“คนดศีรสียาม” รางวลั
ญาณสังวร ครั้งที่ 10 สาขาเยาวชนตัวอยาง
ดเีดน ดานผูทาํคณุประโยชนตอสงัคม ประจาํป 
2564
2.รางวัลเยาวชนคนตนแบบ สาขาดนตรี
และการแสดง สาขากีฬาและสันทนาการ 
สาขาอนุรักษสิ่งแวดลอมโครงการเยาวชน
คนตนแบบ เนือ่งในวันเยาวชนแหงชาต ิประจาํป 
2564 โดยสโมสรโรตารี จตุจักรภาค 3350 
โรตารีสากล 
3. รางวัลเยาวชนดีเดน จังหวัดเชียงใหม 
เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ โดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564
4. รางวัลเยาวชนคนสรางชาติ เกียรติคุณ
ของแผนดินคนสรางชาติ สาขาสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ

นางสาวปยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/3 และนางสาวกรจิรา จิรประภากร 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6/4 ไดรบัการยกยองเปน 
เยาวชนผูใฝรู คูคุณธรรม ของสภาองคกร
เยาวชน สรางสรรคพัฒนาสังคม ประจําป 
2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 - 6)  
ครั้งที่ 1 

นางสาวภิญญาพัชญ ปริศนานันทกุล  
ชัน้มธัยมศึกษาปที ่4/4 รางวลัเยาวชนดีเดน
สภาสงัคมสงเคราะหจงัหวดัเชยีงใหม ประจาํป 
2564 เนือ่งในวนัเยาวชนแหงชาต ิและ รางวลั
ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม
ระดับจังหวัดเชียงใหม ประจําป2564

นางสาวปยธิดา อุยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่4/2 ไดรบัคดัเลอืกเปนเยาวชนจติอาสา 
พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ 
ประจาํป 2564 โดยสภาศิลปนสรางสรรคสงัคม

รางวลัเยาวชนคนตนแบบโครงการเยาวชน
คนตนแบบ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ 
ประจําป 2564 โดยสโมสรโรตารีจตุจักร
ภาค 3350 โรตารีสากล
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัลดังนี้
1. สาขาดนตรีและการแสดง  
    นายพนัธติร จนัตยิะ ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6/1
2. สาขากีฬาและสันทนาการ
   นางสาวมิ่งมุก เมียรแมน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3
3. สาขาอนุรักษสิ่งแวดลอม
  นายพนัธติร จนัตยิะ ชัน้มธัยมศึกษาปที ่6/1
  นายภดูศิกลุ จุยสกุล ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4/2
  นายณฐัภทัร กรีตวิรางกรู ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4/2
  นางสาวโกลัญญา เขือ่นวงั ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4/1
  นายรชัพล วรรณโกมล ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4/4
  นายรัชตะ กิตินันท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4

รางวัลเยาวชนคนสรางชาติ เกียรติคุณ
ของแผนดินคนสรางชาติ  ประจําป 2564
มีนักเรียนที่ไดรับรางวัลดังนี้

นางสาวปยะธิดา อุยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่4/2 สาขาเยาวชนรุนใหมหวัใจใกลธรรม

นางสาวม่ิงมุก เมียรแมน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/3 สาขาสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

นายพนัธติร จนัตยิะ ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6/1 
สาขาสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

นายปองณภูม ิปรศินานนัทกลุ ชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 6/5 รางวัลลูกท่ีมีความกตัญูกตเวที
อยางสูงตอแม เนื่องในงานวันแมแหงชาติ 
ประจาํป 2564 โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผลงานนักเรียน 
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
และดนตรี
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นายภาณวุชิญ พนาสนัตพิงษ ชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 6/6 รางวัลบุคคลตัวอยางแหงชาติ 
ประจาํป 2564 สาขาบคุคลผูเปนแบบอยาง
ความประพฤติดเีดน (เยาวชนผูทาํประโยชน
ตอสงัคมและประเทศชาติ) รางวัลแหงเกยีรติยศ 
พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย องคมนตรีใน
รัชกาลท่ี 9

นางสาวปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่4/4 ไดรบัรางวลัรายการตางๆ ดงันี้
1. เยาวชนสรางสรรคพัฒนาสังคมดีเดน 
ประจําป 2564 โดยสภาองคกรเยาวชน
สรางสรรคพัฒนาสังคมและสโมสรสงเสริม
ศกัยภาพเยาวชนสูความเปนสากล แหงประเทศไทย
2. เยาวชนดีเดนจังหวัดเชียงใหม เนื่องใน
วันเยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจําป 2564 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
เยาวชนหญิง อายุไมเกิน 16 ป การแขงขัน
หมากรกุสากลเยาวชนชิงชนะเลศิแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 16  

เด็กหญิงรัศม์ิมาดา สมนาม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่3/5 ไดรบัรางวลัเยาวสตรีศรนีครเชยีงใหม
ดเีดน ผูสบืสานพระราชปณิธานแมของแผนดนิ 
ประจําป 2564 ในงานศิลปาชีพลานนาไทย 
กาวไกลดวยพระบารมี ครัง้ที ่3 ณ ศนูยประชมุ
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2565

นางสาวปยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/3 รางวัลเพชรรัตนโกสินทร (สาขา
เพชรผูเรยีนรูเกยีรตคิณุนกักฬีาดเีดน) ประจําป
พทุธศกัราช 2565 และรางวลัเพชรรตันชาติ 
(สาขาตนแบบเยาวชนดีเดน) ประจําป 2565

นายวรศิ เลศิทศันยี ชัน้มธัยมศกึษาปที ่5/2 
ไดรบัการยกยองเปนเยาวชนผูใฝรูคูคณุธรรม 
ประจําป 2564 โดยสภาองคกรเยาวชน
สรางสรรคพัฒนาสังคม

นายสองเกษม อูปจันทร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่4/4 รางวลัเยาวชนดเีดนจงัหวดัเชยีงใหม 
ประจําป 2564 โดยสภาองคกรเยาวชน
สรางสรรคพฒันาสงัคม รวมกบัจงัหวดัเชียงใหม 
และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
สาขาคณติศาสตร วทิยาศาสตร คอมพวิเตอร
และเทคโนโลยีเนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ 
ประจําป 2564 

นางสาวปยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่5/3 ไดรับแตงตั้งเปนฑูตสิ่งแวดลอม 
ประจําจังหวัดลําพูน เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 
พ.ศ.2565

นางสาวปยธดิา อุยฟใูจ ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4/2 
รางวลัชนะเลศิ ระดบันานาชาติ Final Round 
of Contest : PReMA'S INNOVATION 
AMBASSADOR (COMMUNICATOR)
ทูตสื่อสารนวัตกรรมสุขภาพคนแรกของ
ประเทศไทยรุน New Generation ในโครงการ 
Crack the Mindset ภายใตแนวคดิ Change 
your mindset, Change your life รับโล
รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท

นางสาวจินดามณี  ศรีสวาง ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่5/1 รางวลัเยาวชนดเีดนจงัหวดัเชยีงใหม 
ประจําป 2564 โดยสภาองคกรเยาวชน
สรางสรรคพฒันาสงัคม รวมกบัจังวัดเชยีงใหม

ผลงานนักเรียน 
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
และดนตรี

นายธราดล พรวิเศษศิริกุล ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายในการคัดเลือกนักเรียน
เพือ่รบัรางวลัพระราชทาน ประจาํปการศกึษา 
2563 กลุมจังหวัดที่ 8 โรงเรียนขนาดกลาง
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ผลงานนักเรียน 
ดานกีฬา

เด็กหญิงธิรดา พันธุทอง ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่1/3 ไดรบัรางวลัจากการแขงขนัรายการ
ตางๆ ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ Northern Thai Junior 
Golf Association (NTJGA) 
2. รางวลัชนะเลศิ Thailand Golf Association 
(TGA Upper North) 
3. รางวัลชนะเลิศ Northern Thai Junior 
Golf Association (NTJGA) 
4. รางวัลชนะเลิศ Thailand Junior 
Development tour (TJDT) 

นางสาวพัณณชิตา โรจน วัฒนดิษกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 รางวัลรองชนะเลิศ 
การแขงขันรายการ FINA water polo 
challenger cup 2021 ณ ประเทศโคลอมเบีย 

นายธนนท ธนิยผล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
ชายคู รุนอายุไมเกิน 17 ป รายการโตโยตา
แบดมนิตนัเยาวชนชิงแชมปแหงประเทศไทย 
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 4-10 ธันวาคม 
พ.ศ.2564

นางสาวปุณิกา จงไกรจักร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่5/5 รางวลั 1 เหรยีญเงนิ ประเภท Open 
ธนู Recurve หญิง ระยะ 70 เมตร และ 
1 เหรียญทอง ประเภท ธนู Recurve 
หญิง มัธยมปลาย ระยะ 18 เมตร จากการ
แขงขันยิงธนูชิงแชมปแหงประเทศไทย 
ประจําป 2564  ณ สนามยิงธนู  การกีฬา
แหงประเทศไทย (หวัหมาก) กรงุเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม พ.ศ.2564

เด็กหญิงสิริน บุตรสําราญ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่2/5 รางวลัชนะเลศิ ประเภทเยาวชนหญิง 
อายุไมเกิน 14 ป และรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดับ 6 ประเภทประชาชนหญิง การแขงขนั
หมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 16 เมื่อวันท่ี 5 - 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2564 ณ ศนูยการคาเซน็ทรลัแจงวัฒนะ 
จงัหวดันนทบรุ ีและไดรบัคดัเลอืกเปนนกักฬีา
ทมีชาต ิประเภททีมหญงิ เขารวมการแขงขนั
กีฬา Asian Games 2022 ในเดือนกันยายน 
2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่วันที ่4-9 
มกราคม พ.ศ. 2565 

5. รางวัลชนะเลิศ Thailand Junior 
Development tour (TJDT) 
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Thailand 
Golf Association (TGA Upper North) 
7. รองชนะเลิศ อนัดบั 1 Thailand Junior 
Development tour (TJDT) 
8. รางวลัชนะเลศิ Northern Thai Junior 
Golf Association (NTJGA) 
9. รางวัลชนะเลิศ Thailand Junior 
Development tour (TJDT) 

นางสาวพัณณชิตา โรจน วัฒนดิษกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 รางวัลชนะเลิศ 
รุนทัว่ไปหญงิ Women (ชมรมกีฬาทางนํ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) จากการแขงขัน
กีฬาโปโลน้ํา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ประจําป 2564 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.
ภาคเรียนที่ 1  / 2564

 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ แขกผูเกียรติ และนักเรียน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม รวมพธิสีรงนํา้พระบรมสารีรกิธาตุ
และสมเด็จพระพุทธปญญาธรรม พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณลานหนาหอพระพุทธ
ปญญาธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหมรวมกบัวทิยาลยัการศกึษา
ตลอดชีวติ จดัประชุมเพือ่ชีแ้จง “โครงการ การจดัการเรยีนการสอน 
เพื่อรองรับระบบการสะสมหนวยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(ธนาคารหนวยกิต: Credit bank)” เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน Zoom Cloud Meetings

 กิจกรรมโครงการผูบริหารพบผูปกครอง นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 เพื่อแนะนําอาจารย
ทีป่รกึษา แจงการดาํเนนิงานของโรงเรียน แนวทางการพัฒนานกัเรยีน 
และกิจกรรมโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในรูปแบบ
ออนไลน Zoom Cloud Meetings 

 กลุมบรหิารงานกิจการนกัเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม จดักจิกรรมอบรมการใชงานระบบ CMUD LMS ในการเรียน
ออนไลน และ กจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที ่1 ประจําปการศึกษา 2564 เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบออนไลน Zoom Cloud Meetings

 กลุมบรหิารงานกิจการนกัเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม จดักจิกรรมพฒันาทักษะชวีติของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 
ประจําปการศึกษา 2564 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบออนไลน Zoom Cloud Meetings
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รอบรั้ว สาธิต มช.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 
ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย คอื นายพนัธติร จนัตยิะ ชัน้มธัยมศึกษา
ปที่ 6/1 ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

 งานสภานกัเรยีน กลุมบรหิารงานกิจการนกัเรยีน โรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลยัเชยีงใหม จดัพธิไีหวคร ูประจาํปการศกึษา 2564 
เพ่ือใหนกัเรยีนแสดงความเคารพ ความกตัญกูตเวทิตาตอครอูาจารย 
ผานสื่อออนไลน facebook live และ Zoom Cloud Meetings 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ หองประชุมจรูญ จันทรเครือ 
อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

 นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม และอาจารย
จากประเทศญ่ีปุน ไตหวนั เวยีดนาม และอนิโดนเีซีย เขารวมกจิกรรม 
“International Research Presentation for Asia & ASEAN 
High School Students” กับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญ่ีปุน 
โดยนักเรียนนําเสนอผลงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ในรูปแบบ
ออนไลน Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 8 และ 29 สิงหาคม  
พ.ศ.2564
 รายช่ือนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 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. นายภูริณัฐ กันทะโย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
   3. นางสาวปริยากร ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
   4. นางสาวสิตา นรเศรษฐธาดา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/2

 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จัดงานแสดงมุทิตาจิต
แดบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจําป 2564 
“คณุศรินินัท โอสถ” ณ หอง
ประชุมจรูญจันทรเครือ 
อาคารสาธิต 1 โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
เมื่ อวัน ท่ี  22 กันยายน 
พ.ศ. 2564
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รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.

 ศาสตราจารยคลินิก นพ.นิเวศน นันทจิต อธิการบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม คณะผูบรหิารคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยั
เชียงใหม พรอมดวยอาจารยดร.ศักดา สวาทะนันทน ผูอํานวยการ
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ตอนรบัคณะอนุกรรมการประเมิน 
และคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน เขารวมโครงการหองเรียน
วิทยาศาสตร (วมว.) ระยะที่ 3 คูศูนยมหาวิทยาลัยเชียงใหม - 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในรูปแบบออนไลน Zoom 
Cloud Meetings ณ หองประชุมบัวเรศ คําทอง ชั้น 5 อาคาร
สํานักงานมหาวิทยาลัย 2 สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564

 อาจารยดร.ศักดา สวาทะนันทน ผูอํานวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะผู บริหาร ตัวแทนคณาจารย 
และเจาหนาท่ี รวมทําบุญวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และถวายเคร่ืองไทยทาน แดพระสงฆ 
เพือ่เปนสริมิงคลแกบคุลากรและนักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยั
เชียงใหม ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2564

 ศนูยแนะแนวและใหคาํปรกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม จดัโครงการเตรียมความพรอมดานบคุลกิภาพ เพือ่สอบ
สัมภาษณ ประจําป 2564 โดยอาจารย ดร. ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ 
อาจารยประจาํสาขาวชิาจติวทิยาการศึกษาและแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2565
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รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธีมอบทุน
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน Zoom 
Cloud Meetings เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมกิจกรรมฝกอบรม
อาสาสมัครอานหนังสือเสียงใหคนตาบอด จัดโดยงาน
สมชัชาคนตาบอดแหงชาตผิานระบบออนไลน โดยโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

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

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดักจิกรรมเนือ่งใน
วันธงชาติไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564

 การประชุมผู ปกครองนักเรียนเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติ
การฉดีวคัซนีใหแกนกัเรยีน และแผนการจัดการศกึษาภาคเรียนที ่2/2564
โดย อาจารย ดร. ศักดา สวาทะนันทน ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565

ภาคเรียนที่ 2 / 2564



17จางหนอยนิวส
Satit CMU News.

 กิจกรรมพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู  ระหวางนักเรียน
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัเชยีงใหม และนกัเรยีนโรงเรยีนมัธยม
ทาคามัสสึ ประเทศญ่ีปุน จุดประสงคเพื่อแลกเปล่ียนความเห็น
และสรางความสมัพันธ และมิตรภาพท่ีดรีะหวาง 2 โรงเรยีนผานระบบ
ออนไลน โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันท่ี 15 
ตุลาคม พ.ศ.2564

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

รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.

 การประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ผานระบบออนไลน 
โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564



18 จางหนอยนิวส
Satit CMU News.

รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.

 กลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสูการเปนสภานกัเรยีนรุนที ่51 เพือ่เตรยีมความพรอม
ในการเปนสภานักเรียน ป 2565 ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings เมือ่วนัอาทติยที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 กลุมบริหารงานวิชาการ จัดโครงการเตรียมความพรอม
ทางดานวิชาการเพื่อสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 ผานระบบ
ออนไลน CMUD LMS เมื่อวันอังคารท่ี 4 มกราคมถึงวันจันทรที่ 31 
มกราคม พ.ศ.2565 

 คณาจารย และนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
รบัเสดจ็สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา 
เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณพีรียพัฒน รฐัสมีาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาส
เสด็จพระราชทานปริญญาบตัร ครัง้ที ่55 ใหแกผูสาํเรจ็การศกึษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2562 - 2563 
เมือ่วนัที ่14 มกราคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม รวมกจิกรรมการสรปุบทเรียนทองถิน่ศกึษา และสรางภาพ
อนาคตเมอืง โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
ณ ศนูยฟนบานยานเวยีง หอศลิปฯ อนสุาวรยีสามกษตัรยิ เมือ่วันที ่30 
มกราคม พ.ศ.2565

 สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เพื่อชี้แจง
การดําเนนิงานของสมาคมผูปกครองฯ ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
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รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จัดการทดสอบวัดความรูทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาองักฤษ สาํหรบันกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ณ อาคารสาธิต 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันเสารที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2565

 สมาคมผูปกครองและครูโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
จัดงานฮับขวัญนองหลา สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ปการศึกษา 2564 ณ ลานกิจกรรมหนาเสาธง โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดัการสอบวดัระดบั
ภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) ใหแกนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่1- 6 
เมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

 ศนูยใหคาํปรึกษาและแนะแนว โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย
เชียงใหม จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ ประจําป
การศึกษา 2564 ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2565
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รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.

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

 งานแสดงอําลาของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2564 
ณ อาคารสาธิตรวมใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565      

 กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน สภานักเรียนรุ นที่ 50 
จัดกิจกรรมเชียรเพื่อเตรียมความพรอมในพิธีปดกีฬาสี สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม - วันที่ 6 
กุมภาพันธ พ.ศ.2565

 การประชุมผู ปกครอง และการมอบตัวนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 ผานระบบออนไลน 
โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันเสารที่ 12 และ 
26 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

 คณาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการ
ตอนรับนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 1 ในโอกาสเย่ียมชม
สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2565
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 คณาจารย และนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชียงใหม 
รวมกิจกรรมโครงการ GLOBE อบรมใหความรู เรื่อง ดิน นํ้า 
และอากาศ ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 
เมื่อวันที่ 5 และ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.

 คณาจารย และนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
เขารวม Workshop นําเสนอผลงานดานสิ่งแวดลอม หัวขอ 
Climate กับคณะอาจารยและนักศึกษากลุมอาเซียน ดําเนินการ
โดยมหาวิทยาลยัชิบะ ประเทศญ่ีปุน ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings เมื่อวันท่ี 30 มกราคม และวันที่ 12 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 นกัเรียนผูเขารวม 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 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4/2

 คณาจารย และนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชียงใหม 
เขารวมกิจกรรมสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องตางๆ ในหัวขอ
ที่กําหนดกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมทาคามัสซึ ประเทศญ่ีปุน 
ผานระบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
เมือ่วนัที ่21, 28 มกราคม และวนัที4่, 11, 18 กมุภาพันธ พ.ศ.2565
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รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.

 สภานักเรียนรุนที่ 50 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
(รุนที่ 53) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมสง
กําลังใจใหพี่ ม.6 ในการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
ณ ลานหนาเสาธง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม เมือ่วนัที ่17 
กุมภาพันธ พ.ศ.2565

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

 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ลงนามบนัทกึขอตกลง
ความรวมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัวทิยาการหุนยนตภาคสนาม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ีโดยเปนความรวมมอื
ดานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติผานระบบออนไลน 
โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมือ่วนัจนัทรที ่21 กมุภาพันธ 
พ.ศ.2565 

 กลุมบรหิารงานกิจการนกัเรยีน และสภานกัเรยีนรุนท่ี 50 
จัดกิจกรรมการเลือกต้ังประธานนักเรียนและ ประธานเชียร 
ปการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2565
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 อ.อจัฉรยี สตีะพนัธุ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ)  
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 ครั้งท่ี 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 กมุภาพันธ พ.ศ.2565 (1 hour 30 minutes) Advancing Learning 
Webinar Series

รอบรั้ว สาธิต มช.รอบรั้ว สาธิต มช.

 อาจารย ดร.อษั แสนภกัด ีกลุมสาระการเรียนรูสขุศกึษาและพลศึกษา 
(พลศึกษา) ไดรับคัดเลือกเปนผูฝกสอนทีมชาติไทยในการแขงขันกีฬาโปโลนํ้า
รายการ FINA WOMEN’S AND MAN’S WATER POLO CHALLENGERS CUP 
BARRANQUILLA (COL) 2021 เมื่อวันที่ 2-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
ณ ประเทศโคลัมเบีย และเปนผูฝกสอนทีมโปโลนํ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ในการแขงขนัโปโลนํา้ชงิชนะเลศิแหงประเทศไทย ประจาํป 2564 ไดรบัรางวลั
ดังนี้
 1. ชนะเลิศ โปโลนํ้าทีมหญิง สังกัดทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม A
 2. รองชนะเลิศอันดับ 2 โปโลนํ้าทีมหญิง สังกัดทีมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม B
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 โปโลน้ําทีมชาย division 2 สังกัดทีม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

      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)
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กิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564

มิถุนายน 2564

งานแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานเพ่ือแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรเรียนดี ใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ลานหนาเสาธง โรงเรียนสาธิตฯ
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กิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564

ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2564

มกราคม 2565

กิจกรรมการฉีดวัคซีนชนิดไฟเซอร์

สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนชนิดไฟเซอร เพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใหกบันักเรยีนในระดับชัน้มธัยมศกึษาปที ่1-6 โดยเขารบัวคัซีนไฟเซอร เขม็ 1 วนัศกุรที ่15 ตลุาคม และ เข็ม 2 วนัศกุรที ่5 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2564 ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางการเรียนเพื่อเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2565 เมื่อวันที่16 มกราคม พ.ศ.2565
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การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ค่ายผู้นําสภานักเรียน รุ่นที่ 51

 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

 กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน จัดคายผูนําสภานักเรียน รุนที่ 51 ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการทํางานเปนสภานักเรียน ในปการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ พ.ศ.2565
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แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2563

งานกีฬาสี

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานเพ่ือแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรเรียนดี ใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา      
ปการศึกษา 2564 (ปจฉิมนิเทศ ม.6) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 ณ อาคารหอประชุม 50 ป โรงเรียนสาธิตฯ

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดัพิธมีอบเกยีรตบิตัรเรยีนด ีประจาํปการศกึษา 2563 สาํหรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรียนดี      
ณ อาคารหอประชุม 50 ป โรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

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



โรงเรยนสาธตมหาวทยาลัยเชยงใหม
239 ถนนหวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชยงใหม 50200

โทร. 0-5394-4248 โทรสาร. 0-5322-1285  www.satitcmu.ac.th

Chiang Mai University Demonstration School
239 Huay Kaew Road, Suthep,Muang,Chiang Mai,Thailand, 50200

Tel. 0-5394-4248 Fax. 0-5322-1285  www.satitcmu.ac.th

 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม. 3

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

มีนาคม 2565

 
เลือกตั้งสภานักเรียน รุ่นที่ 51

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


