สรรสาระมาฝาก จาก ผูอ้ านวยการ
ฉบับที่ 5

เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2560

ท่านผู้ปกครอง
โอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา
2560 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 นี้ ดังนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมสาคัญ ๆของโรงเรียนสาธิตฯ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคมทีผ่ ่านมา ตลอดจนข่าวสาร กิจกรรรมสาคัญที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ผู้ปกครองได้ทราบ ผมได้
สรุปเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ในสรรสาระฯ ฉบับที่ 5 ดังนี้ครับ

ข่าวสารกิจกรรมด้านวิชาการที่สาคัญ
ช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่สาคัญ
ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวัน
เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 “สาธิตก้าวล้า นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0” Satit Innovations
for Thailand 4.0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการของโรงเรียน นอกจากนี้
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรยังได้มีโอกาสเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการและนาเสนอผลงานวิจัยให้แก่
ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธารงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
3. กิจกรรมทบทวนและเสริมความรู้ทางวิชาการสาหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ได้มีความพร้อมสาหรับระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่ หรือ TCAS โรงเรียนสาธิตฯจึงได้
จัดให้มีโครงการทบทวนและเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560
ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนและเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนจานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
วันที่
วิชา
1 16 มิถุนายน 2560 ภาษาอังกฤษ
2 24 กรกฎาคม 2560 ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
3 19 กรกฎาคม 2560 คณิตศาสตร์ (PAT1)
20 กรกฎาคม 2560 GAT เชื่อมโยง ภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร์(ดาราศาสตร์)

วิทยากร

อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฤทธิ์วันชัย (ครูจิ๋ว)
ครูพี่แนน ของสถาบันกวดวิชา enconcept
อาจารย์วิโรจน์ รัตตากร
ครูทอม จักรกฤต โยมพยอม
อาจารย์ธนาวัฒน์ อันสุวิทย์ หรือ ครูแบร์รี่

4. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ประจาปีการศึกษา 2560 คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม
อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
5. กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2560 โดย คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัด
กิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสาธิตรวมใจ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูผลงาน
ของสุนทรภู่ในฐานะกวีเอกของไทย ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในงานด้านวรรณกรรมและเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาภาษาไทย

6. พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจาปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยในปี
การศึกษา 2559 มีนักเรียนของโรงเรียนสาธิตที่มีผลการเรียนดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 457 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 427 ราย ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 65 ราย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 60 ราย มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตลอดช่วงชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 130 ราย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 112 ราย และเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ในปีนี้
โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ผ่าน Facebook Live ของเพจ Chiangmai
University Demonstration School
7. กิจกรรมลูกช้างทัวร์ ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับประสบการณ์ตลอดจนได้มีโอกาสเยี่ยมชมการ
จัดการศึกษาและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเลือก
คณะสาหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 7 กันยายน 2560
8. คณะทางานโครงการศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีตามบริบทของสถานศึกษา ของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ ตลอดจน
สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า ในระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 โดยในการศึกษา
นี้ทางสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการฯ ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีตามบริบทของสถานศึกษา โดยจะนาผลการศึกษาครั้งนี้เผยแพร่ให้หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ทราบ
9. กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 โดยคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ และการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน
ในระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560

ข่าวสารการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามมาตรฐาน CEFR
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง ดังนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของคนไทย จึงถือเป็นความจาเป็นเร่งด่วนของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีทิศทางที่เป็นเอกภาพ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาได้ใช้กรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) เป็นหลักในการ
ดาเนินการจัดการศึกษาวิชาดังกล่าวให้แก่นักเรียน ซึ่ง CEFR ได้จาแนกผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มหลักและแบ่งเป็น 6 ระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ดังนี้
A1

ระดับ
ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน

A2

ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน

B1

ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ

B2

ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ

คาอธิบาย
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจาวัน สามารถแนะนาตัวเองและผู้อื่น
ทั้งยังสามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และ
ตอบคาถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจาวันในระดับกลางเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทางาน และสามารถสื่อสารในประโยค
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิตประจาวัน สามารถบรรยายความฝัน ความ
คาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆที่จาเป็นต้องใช้
ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสาคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่
คุ้นเคย หรือสนใจ
เช่น การทางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ
ฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุก
เรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มี
เนื้อหายากขึ้นได้
2

C1

C2

ระดับ
ผู้ใช้ภาษาขั้น
คล่องแคล่ว

ผู้ใช้ภาษาขั้น
คล่องแคล่ว

คาอธิบาย
ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝง
ได้สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหา
คาศัพท์ สามารถใช้ภาษาทัง้ ในด้านสังคมการทางาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตาม
โครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษา
มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความ
ที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้
ภาษาสาหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม

ในเบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้
ระดับนักเรียน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6)
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ระดับความสามารถทางภาษา
ผู้ใช้ภาษาขั้นเริ่มต้น
ผู้ใช้ภาษาขั้นเริ่มต้น
ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ

ระดับความสามารถทางภาษา
ตามกรอบ CEFR
A1
A2
B1

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะทางด้านการใช้ภ าษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิตประสบผลส าเร็จตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตฯ จึงได้กาหนดให้นักเรียนทุกคนต้องผ่านการสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในวันรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 (วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560) ผู้ปกครองจะได้รับทราบผลการสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษของ
บุตรหลานจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อให้การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตเป็นไปตามเป้าหมาย
โรงเรียนจะได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข่าวสารกิจกรรมด้านเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนที่สาคัญ
การพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสาธิตให้เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็น
พลเมืองที่ดี นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งที่ทุกฝ่าย ทั้งคณาจารย์ บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าจะได้ร่วมกัน
พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติใน
อนาคต โดยในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น ดังนี้
1. การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนแกนนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ หน่วยบริการโลหิต สภากาชาดไทย ใน
โครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โถงชั้นล่าง อาคารเรียนรวมสาธิต
3. กิจกรรม Big Cleaning Day ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
เวลา 14:45 – 17:00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบที่มีต่อสถานที่สาธารณะและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้แก่
นักเรียน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนผ่านการทากิจกรรมทาความสะอาดห้องเรียนและ
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกัน
4. การอบรมให้ความรูท้ ั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การป้องกันอัคคีภัย การอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ให้แก่นักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (ภาคทฤษฏี) และวันที่ 21 มิถุนายน 2560 (ภาคปฏิบัติ) โดยกิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย การอพยพหนีไฟและ
แผ่นดินไหว หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะนี้ขึ้น
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5. นักเรียนสาธิตจิตอาสาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 25 คน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าในโครงการดอย
สวยด้วยพฤกษา ณ วังบัวบาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพื้นฟูผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวมี อาจารย์ไรวินทร์ รุจิพงษ์ทวีกุล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการทากิจกรรมของนักเรียน
6. โครงการสาธิตร้อยดวงใจ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิ มพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม
2560 ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยในปีนี้นอกจากโรงเรียนจะจัดให้
มีกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมงานวันแม่ในภาคเช้า เหมือนเช่นทุกปี
แล้ว ในช่วงหลังเลิกเรียนโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ จานวน 850 ต้น โดยเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนได้
ร่วมกันปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนเขลางค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด้านหลังอาคารเรียนรวมสาธิต) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
7. งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัด กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสภานักเรียนให้แก่นักเรียน
สาธิตฯ รุ่นที่ 47 ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เ พื่อให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กาลังจะต้องรับหน้าที่การเป็นสภานักเรียนในปีการศึกษา 2561 ได้ทราบแนวทางการทากิจกรรมต่าง ๆ
ของสภานักเรียน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทางานสภา ระหว่างพี่สภานักเรียนปัจจุบันและอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักเรียน เพื่อที่
นักเรียนจะได้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานสภานักเรียนในปีการศึกษาหน้า

ข่าวสารผลงานนักเรียน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ กีฬา
ดนตรีและการแสดง ตลอดจนได้รับรางวัลผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สาคัญ ดังนี้

ผลงานด้านวิชาการ
1. การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ (สอวน) ประจาปี 2560
1.1 สาขาวิชาเคมี มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
เหรียญเงิน
ได้แก่ นายนภัส พัทธยากรกุล
ชั้น ม.6/1
เหรียญทองแดง
ได้แก่ นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร ชัน้ ม.6/2
1.2 สาขาวิชาชีววิทยา มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวอรปรียา เพชรพิทกั ษ์
ชั้น ม.6/2
นางสาวดวงกมล สนธิ
ชั้น ม.6/4
1.3 สาขาวิชาดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวสุพิชญา พัดเจริญ
ชั้น ม.6/6
เกียรติคุณประกาศ ได้แก่ นายชวิน
อักษร
ชั้น ม.5/1
นายนนทวัฒน์ ฉัตรตันใจ
ชั้น ม.5/6

2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ จานวน 3 ราย คือ
นายชนกพล อมรเวชยกุล และนางสาว สุพิชญา พัดเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นางสาวญาณิศา สมการ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รุ่นที่ 20 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2560 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
3. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจาปี 2560 ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 การแข่งขันดังกล่าว นักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ คือ นายอิศรา สุนทราวงศ์ นางสาวบุญญาณี สีชมพู และ
นางสาววรันธร วงศ์พระถาง ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ผลงานด้านกีฬา
1. นางสาวพรสุรีย์ เติมสมบัติบวร ชั้น ม. 6/2 และนางสาวทิพย์วิชา จันทร์เจียวใช้ ชั้น ม. 4/1 ได้รับคัดเลือกเป็น
นักกีฬาฮอกกี้ ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 29 ระหว่างวันที่ 19 -31 สิงหาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
2. นักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปีชาย
และนักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปีหญิง จากการ
แข่งขันฮอกกี้ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 16 – 24
พฤษภาคม ณ สนามเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง6) ปทุมธานี
3. นักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิ.ย. 2560
4. นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ หมากรุกสากล
สุภาพสตรี ประเภทเกมเร็วมาก ( Blitz 3/2) เพื่อเข้าร่วม การแข่งขัน Asian Indoor and Martial Art Games 2017
5. การแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15- 16 ก.ค. 2560 นักเรียนที่ได้รับรางวัล คือ
1) เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชายป่า ชั้น ม. 2/1 มีผลการแข่งขันยอดเยี่ยมได้คะแนนหลักเป็นอันดับที่ 1 และได้อันดับ 1
ในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2) เด็กหญิงณัฐชนันท์ ธรรมขันแข็ง ชั้น ม. 1/2 มีผลการแข่งขันยอดเยี่ยมได้คะแนนหลักเป็นอันดับที่ 4 และได้อันดับ
6 ในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3) เด็กชายณัฐชนนท์ ธรรมขันแข็ง ชั้น ม. 1/2 มีผลการแข่งขันยอดเยี่ยมได้คะแนนหลักเป็นอันดับที่ 5 และได้อันดับ
17 ในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
6. เด็กหญิงปุณิกา จงไกรจักร ชั้น ม. 1/3 นักกีฬายิงธนู ทีม ATAS ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว อายุ 13-14
ปี และรางวัลเหรียญเงิน ประเภทคัดตัวดวลหญิง อายุ 13-14 ปี จากการแข่งขัน Asian Youth Indoor Archery Open Hong Kong
2017
7. การแข่งขันบาสเกตบอล SATIT CMU TO BE NUMBER ONE ต้านยาเสพติด ในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับ
ชมรมผู้ปกครองนักเรียนบาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมกันจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล SATIT CMU TO BE NUMBER
ONE ต้านยาเสพติด ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีการแข่งขันจานวน 2 รุ่น คือ 1) รุ่นอายุไม่เกิน 17
ปีชาย และ 2) รุ่นประชาชนทั่วไป ผลการแข่งขันปรากฎว่ารุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนสาธิตได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผลงานนักเรียนที่มคี ุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
1. นางสาวนัทธพรรณ ศิริติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนพระราชทาน ประจาปี 2559
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง
2. นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและ
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2560

ผลงานด้านดนตรี การแสดง และอืน่ ๆ
1. การแข่งขันดนตรี รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2017 (YTMF2017)
1.1 นายพุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.4/1 นส.อภิชญา ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้น ม. 4/2 และนางสาว
นัทธพรรณ ศิริติกุล นักเรียนชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประเภท
Electone Ensemble Idol
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1.2 เด็กชายจิรัฎฐ์ อินทชัย นักเรียนชั้น ม. 2/1 และ นายณัทพงศ์ วานิชกูล นักเรียนชั้น ม.5/ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประเภท Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี
2. การประกวดวีดิทัศน์เทคนิคดี ๆ ในการลดการใช้พลังงานภายในสถานศึกษา ของสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ โดยการแข่งขันนี้มีนักเรียนของโรงเรียนร่วมส่งผลงาน
เข้าประกวดคือ นายกษิดิศ ชุ่มสวัสดิ์ และนายชญานนท์ พิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ข่าวสารการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามที่โรงเรียน ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ในช่วงเวลา 17:00 –
18:30 น ตามโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดาเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษาทีผ่ ่านมานั้น โดยในปีนี้
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

ระดับชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ระดับชั้น
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560

ระดับชั้น
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2560

ระดับชั้น
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5

6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2560
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ระดับชั้น
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560

ระดับชั้น
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5

นอกจากนี้โรงเรียนจะได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน
2560 เวลา 17:00 – 18:30 น.

ข่าวสารการดาเนินงานพัฒนาอาคารสถานที่และระบบกายภาพ
1. ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาเนินโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้แก่ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาคารสาธิต 3 โดยในการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจากผู้ปกครองนักเรียนจานวน 30 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ
1,300,000
2. ดาเนินการการปรับปรุงห้องเรียน ม.2/5 และ ม.5/5 เพื่อสาหรับใช้เป็นตัวอย่างสาหรับการดาเนินการโครงการปรับปรุง
ห้องเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป
3. ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารสาธิต 3 เพื่อใช้ทากิจกรรมกีฬาและติดไฟส่องสว่าง
4. ดาเนินการจัดทาทางลาดสาหรับนักเรียนและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ จานวน 3 จุด คือ 1) บริเวณทางขึ้นอาคารสาธิต 3
2) บริเวณทางขึ้นอาคารเรียนรวมสาธิต และ 3) บริเวณทางขึ้นอาคารปฏิบัติการ
5. ดาเนินการปรับปรุงพื้นยางสาหรับการทากิจกรรมกีฬา บริเวณชั้น 2 อาคารสาธิตรวมใจ โดยการดาเนินการดังกล่าวจะ
แล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้

ข่าวสารการดาเนินงานด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
ตามที่โรงเรียนสาธิตฯ มีนโยบายให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการนั้น สาหรับภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้มีการดาเนินงานในส่วนดังกล่าวที่สาคัญนี้
1. การพัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ โรงเรียนสาธิตฯ ได้เริ่มให้มีการใช้ระบบการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานการเงิน โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครอง
สามารถพิมพ์ใบชาระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์
3. ประยุกต์ใช้งาน application Line เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและผู้ใช้งาน
4. จัดทา Facebook อย่ างเป็นทางการของโรงเรียนสาธิ ตมหาวิท ยาลั ยเชี ยงใหม่เ พื่อ ใช้เป็ นอีก ช่องทางหนึ่ง ในการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจ กรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยผู้ปกครองสามารถเข้าถึง Facebook ของโรงเรียนได้ที่ เพจ Chiangmai
University Demonstration School หรือ QR Code ทีป่ รากฎในภาพหน้าถัดไป
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ภาพ QR Code เพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Demonstration School

ข่าวการดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มช. ปีการศึกษา 2561
สาหรับการดาเนินการจาหน่ายใบสมัคร รับสมัคร และทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานเรื่องดังกล่าว ดังนี้
จาหน่ายใบสมัคร
ยื่นใบสมัคร
ทดสอบฯ
ประกาศผล
มอบตัว

ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม –วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 กันยายน –วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ข่าวสารการดาเนินโครงการจัดตั้งฝ่ายอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการเรียนการสอนซึ่งไม่ครอบคลุมทุกระดับชั้นของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ขาดแหล่งฝึกปฏิบัติการทางศึกษาศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาที่ครอบคลุมหลักสูตรในทุก
ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นส่วนสาคัญของกระบวนการผลิตครูในสาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบกับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พยายามผลักดันให้คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดนโยบายในการขยายระดับชั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตให้
ครอบคลุมทุกระดับชั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนสาธิตฯ คณะศึกษาศาสตร์จงึ ได้กาหนดเป็นนโยบายให้มีการดาเนินงานโครงการจัดตั้ง
ฝ่ายอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยการดาเนินงานโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอานวยการประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 และกาลังดาเนินการเสนอ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพิจารณาต่อไป สาหรับพื้นที่ในการดาเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนสาหรับฝ่ายอนุบาลและประถมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตฯ นั้นโรงเรียนได้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2562
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จากที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.satitcmu.ac.th หรือเพจ Chiangmai University
Demonstration School และถ้าหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน สามารถติดต่อผมได้ทั้งทาง
โทรศัพท์ 081-639-3334 หรือ e-mail: aj.tonsak@hotmail.com ท้ายที่สุดนี้ ผมในนามของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด แล้วพบกันอีกครั้งใน สรรสาระ ฯ ฉบับที่ 6
ในโอกาสการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครับ

ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
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