สรรสาระ มาฝาก จาก ผู้อานวยการ
ฉบับที่ 6

เดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2560

ท่านผู้ปกครอง
การจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น ตลอดจนการดํ า เนิ น งานด้ า นต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมามีเป็นจํานวนมาก และในโอกาสที่ โรงเรียน ได้จัด การประชุม
ผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นี้ ผมจึงได้สรุปข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมสําคัญ ๆ ของโรงเรียนสาธิตฯในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคมที่ผ่านมา ตลอดจนข่าวสาร กิจกรรรม
สําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ผู้ปกครองได้ทราบ ไว้ในสรรสาระฯ ฉบับที่ 6 เพื่อสื่อสารให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ทราบ ดังนี้ครับ

ข่าวสารกิจกรรมทีส่ าคัญ
ช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดําเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
1. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ตามที่โรงเรียนได้แต่งตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พ.ศ. 2551 โรงเรียนสาธิตฯ
ได้ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และนั ก เรี ย น โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ ร่ ว มกิ จ กรรมเชิ ญ ธงชาติ ไ ทย เนื่ อ งใน
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทาน
ธงไตรรงค์ให้เป็นธงประจําชาติไทย เพื่อเป็นการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเห็นถึงความสําคัญ
ของธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดีย วของคนไทย โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี
เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ณ เสาธง ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นั ก เรี ย น คณาจารย์ และบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย นเพื่ อ แสดงความอาลั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล” ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 18:00 น
ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือ
เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักเรียนที่มี
ความสนใจในสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ร่ ว มกั บ คณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ณ ห้ อ งประชุ ม เอื้ อ งหลว ง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารผลงานนักเรียน
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ
กิจกรรมกีฬา ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนได้รับรางวัลผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สําคัญ ดังนี้

ผลงานด้านวิชาการ
1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจาปีการศึกษา
2560 จํานวน 28 คน มีรายชื่อดังนี้

ลาดับ
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ชือ่
เด็กชายศุภวิชญ์ ประดิษฐ์กุล
นางสาวแพรภัทรา ชัยเจริญ
นายวีกิจ ใจเถิง
นางสาวศศิกาญจน์ ตะวันเสรี
นายชัยเวช จักราชัย
นางสาวพรรณนภา ลัภนะวรรณ
นางสาวอารียา เดชบุญ
นางสาวพัชรพร เดชคุณมาก
นายคุณานนต์ เฉลิมผลวงศ์กุล
นายอดิชาญ ธรรมสร
นายณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์
นางสาวเขมฤทัย ไชยวิภาสสาทร
นางสาวส่องดาว สุวรรณประสพ
นายวัฒนธร รุจิโรจน์สกุล
นายศตคุณ เลาหกุล
นางสาวอลิสา วัฒนานนท์
นายชวิน อักษร
นายทักษ์ เชาวนพูนผล
นางสาวอาทิตยา หาญสืบสาย
นายภูบดินทร์ ไชยชุมภู
นายนนทวัฒน์ ฉัตรตันใจ
นายภีมวัจน์ จุลเจิม
นางสาววรดา อุปรี
นายจตุรวิทย์ เมธีวัฒนากุล
นายสุธี ตั้งตระกูล
นายปณชัย ชมใจ
นายศักดิ์ชัย วชิรเมธากร
นางสาวศลิษา สอนหล้า
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สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
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เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
ชีววิทยา
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ชีววิทยา
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ดาราศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

2. นายนภัส พัทธยากรกุล นักเรียนชั้น ม. 6/1 และ นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร นักเรียนชั้น ม. 6/2 ได้รับคัดเลือก
และได้รับสิทธิ์เข้าอบรมคัดเลือกใน โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2560 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
3. นายจตุรวิทย์ เมธีวัฒนากุล นายชนกพล อมรเวชยกุล และ นางสาวปุ ณยนันท์ ยิ่งสมบูรณ์ชัย นักเรียนชั้น ม.6/6
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อม โล่รางวัลและเงิน จํานวน 15,000 บาท จากการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในงานประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
4. นางสาวรัฐชนา ยามศิริ นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ในโครงการ JENESYS
2017 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
5. นางสาวญาณิศา สมการ นักเรียนชั้น ม.5/6 และ นางสาวสุพิชญา พัดเจริญ นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 20 (JSTP)
ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน
2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
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6. นางสาวกนกนาถ ชาวกั ณ หา นั ก เรี ย นชั้ น ม. 5/6 และ นางสาวญาณิ ศ า สมการ นั ก เรี ย นชั้ น ม. 5/6 ได้ ผ่ า น
การคัดเลือก รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Yoing
Physicists’ Tournament:IYPT) ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดําเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลื อกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. กรุงเทพฯ
7. นางสาวอรปรียา เพชรพิทักษ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 และ นางสาวอภิชญา เวทวิทยาขลัง นั กเรียนชั้น ม.6/4
ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ เพื่อระลึกถึงพระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย ประจาปี 2560
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
8. นางสาวอรปรียา เพชรพิทักษ์ , นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร นักเรียนชั้น ม.6/2 และนางสาว ดวงกมล สนธิ
นั ก เรี ย นชั้ น ม.6/4 ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย
งานตอบปั ญ หาแพทยศาสตร์ วิ ช าการ ครั้ ง ที่ 13 ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
9. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สหวิทยาเขตดอยสุเทพ) นักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้
ที่
รายการ
เหรียญ
อันดับ
รายชือ่ นักเรียน
1.
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
ทองแดง 14
เด็กหญิงพัทธนันท์ รัตนศิลป์ชัย
2.
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
เงิน
5
นางสาวณัฏฐ์นรี ฟองมูล
3.
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
ทอง
ชนะเลิศ
เด็กชายปรัญชัย ฟักเล็ก
4.
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
ทอง
6
นางสาวศุภกานต์ ผาทอง
5.
การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3
ทอง
7
เด็กหญิงบวรรัตน์ สิงห์คํา
1. เด็กหญิงธารศรัทธา แสนวงค์
รองชนะเลิศ
6.
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
ทอง
2. เด็กหญิงปราญชลี จันแดง
อันดับที่ ๒
3. เด็กหญิงปวริศร กันตะบุตร
รองชนะเลิศ
7.
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
ทอง
1. เด็กหญิงเปี่ยมปีติ กล่ําแวววงศ์
อันดับที่ 2
รองชนะเลิศ
8.
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
เงิน
1. นางสาววลัยพร ปวิตรานนท์
อันดับที่ 2
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
1. เด็กชายจารุพงษ์ นันทโภคิน
9.
เงิน
6
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
2. เด็กหญิงชุติมา วิบูลย์
1. เด็กหญิงปิ่นมนัส ปัญญานะ
10. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
เงิน
6
2. เด็กหญิงเปมิกา แจ้งกระจ่าง
11. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
ทอง
ชนะเลิศ
1. นายกษิดิศ
ต.เจริญ
12. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
ทองแดง 7
1. เด็กชายวีรภัทร์ ปัญญา
13. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
ทองแดง 8
1. นางสาวนัทธพรรณ ศิริติกุล
1. เด็กหญิงนัยน์ปพร ตระกูลพัว
รองชนะเลิศ
14. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
เงิน
2. เด็กหญิงนัสฎา
กาสเซ่นชมิดท์
อันดับที่ 2
3. เด็กหญิงอิงห์กฤษฎิ์ เลิศพรสวรรค์
1. นายตราภูมิ อัครผล
รองชนะเลิศ
15. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ทอง
2. นายธีรพันธุ์ แต้รุจจิรากุล
อันดับที่ 1
3. นายนภัส
พัทธยากรกุล
1. นายกฤตธนยศ ยนต์นิยม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
รองชนะเลิศ
16.
ทอง
2. นายธนบดี
แก้ววิเชียร
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
อันดับที่ 1
3. นายบุรัสกร นิ่มวิลัย
17. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
ทองแดง 7
1. เด็กหญิงจิราภา ทะนานแก้ว
18. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กชายธราดล พรวิเศษศิริกุล
19. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงธัญมน ติ๊บดอนจันทร์
3

ที่

รายการ

เหรียญ

20.

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

ทอง

21.

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

ทอง

22.

การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

ทอง

24.
25.
26.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu
Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

27.

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

ทอง

28.

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.4-ม.6

ทอง

29.

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ทอง

23.

ทอง
ทอง
ทอง
เงิน

อันดับ
รายชือ่ นักเรียน
รองชนะเลิศ
1. เด็กหญิงปิณฑ์ บุญชูวิทย์
อันดับที่ 1
รองชนะเลิศ 1. นางสาวธนพร นัยโพธิ์
อันดับที่ 1
1. นางสาวจิรัฐิรฎา แก้วมูล
2. เด็กชายธราดล พรวิเศษศิริกุล
3. เด็กหญิงธัญมน ติ๊บดอนจันทร์
4. เด็กหญิงปรัสรา แจ่มกระจ่าง
ชนะเลิศ
5. เด็กหญิงปิณฑ์ บุญชูวิทย์
6. เด็กหญิงปุญญ์ บุญชูวิทย์
7. นายวัสสา ชาวคําเขต
8. เด็กหญิงอรไพลิน พิมพาภรณ์
9. นางสาวแก้วขวัญ ยาวิลาศ
รองชนะเลิศ
1. นายเตชิษฎ์ เสนารัตน์
อันดับที่ 1
4
1. นายกิตติพิชญ์ เตียงธวัช
4
1. เด็กหญิงปริยากร ชื่นสุวรรณกุล
4
1. นายธนวันต์ มามี
1. นางสาวบงกชมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
2. นางสาวบุญญาณี สีชมพู
ชนะเลิศ
3. นางสาวปัทมพร โวหาร
4. นางสาวส่องดาว สุวรรณประสพ
5. นางสาวอรจิรา อุ่นบุญธรรม
รองชนะเลิศ
1. นางสาวฐานิดา วงค์วุฒิ
อันดับที่ 1
1. นางสาวญาณิศา สมการ
5
2. นายศักดิ์ชัย วชิรเมธากร

จากผลการแข่งขันดังกล่าว นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกไปร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกําแพงเพชร มีดังนี้
ที่
ชือ่ – นามสกุล
1 เด็กชายปรัญชัย ฟักเล็ก
2 นางสาวบงกชมาศ โกศัลย์
นางสาวบุญญาณี สีชมพู
นางสาวปัทมาพร โวหาร
นางสาวส่องดาว สุวรรณประสพ
นางสาอรจิรา
อุ่นบุญธรรม
3 นายกษิดิศ
ต.เจริญ
4 เด็กชายธราดล พรวิเศษศิริกุล
5 เด็กหญิงธัญมน ติ๊บดอนจันทร์

ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันเดี่ยวซออู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
4

ที่
ชือ่ – นามสกุล
6 นางสาวจิรัฐิรฎา แก้วมูล
เด็กชายธราดล พรวิเศษ
เด็กหญิงธัญมน ติ๊บดอนจันทร์
เด็กหญิงปรัสรา แจ่มกระจ่าง
เด็กหญิงปิณฑ์ บุญชูวิทย์
เด็กหญิงปุญญ์
บุญชูวิทย์
นายวัสสา
ซาวคําเขต
เด็กหญิงอรไพลิน พิมพาภรณ์
นางสาวแก้วขวัญ ยาวิลาศ

ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก

รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภู่ทอง นักเรียนชั้น ม.2/4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ โครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2560 ณ สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและ
เยาวชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานด้านกีฬา
1. เด็กชายธีรภัทร บังคมเดช เด็กชายธีรภัทร คามา เด็กชายนรเทพ ถนอมบุญ เด็กชายเบิกฟ้า ราชเนตร และ
เด็กชายปองพล บุญเฉลย นักเรียนชั้น ม. 3/3 (ทีม Psychosis) ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จาก
การแข่งขันเกมส์ Rov ในงาน Niyomphanich Championship Tournament เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
2. การแข่งขันว่ายน้า แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 8 ณ สระว่ายน้ําอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม -วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 มีนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้
1) เด็กชายนรเศรษฐ์ ลบเมือง
นักเรียนชั้นม.1/2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
2) เด็กหญิงพัณณ์ชิดา โรจน์วัฒน์ดิษกุล นักเรียนชั้นม. 1/3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
3) เด็กชายจีรัฎฐ์
อินทชัย
นักเรียนชั้นม. 2/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง
4) เด็กหญิงประพิชญา ดาวราม
นักเรียนชั้นม. 2/3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
5) เด็กชายชาตินันข์ ธิติปภาดา
นักเรียนชัน้ ม.3/2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน
6) เด็กชายตนุภัทร
อิทธิพูนธนกร นักเรียนชั้น ม. 3/2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
7) เด็กชายญาณวุฒิ ทองแพง
นักเรียนชั้น ม. 2/2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
8) เด็กชายภัทรดนัย คําตั๋น
นักเรียนชั้น ม. 1/4 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

ผลงานนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้น ม.4/2 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่
สาขา “ศิลปวัฒนธรรม” ประจาปี 2560 และ ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา ศีลธรรม
จริยธรรม และคุณธรรม ประจาปี 2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
2. นางสาวพรสุรีย์ เติมสมบัติบวร นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น งานวันเยาวชนแห่งชาติ จัดโดยเทศบาล
นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ผลงานด้านดนตรี การแสดง และอื่น ๆ
1. นายเตชิษฎ์ เสนารัตน์ นักเรียนชั้น ม. 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขัน ประกวดการตอบคาถาม

ฉับพลัน และ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “การเรียนภาษาในรูปแบบใหม่ ” ในงานครบรอบ
42 ปี สโมสรฝึกพูดลานนาไทยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560
2. เด็กหญิงธารน้าริน กาญจนกิตติ นักเรียนชั้น ม. 1/2 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการส่งผลงาน “The city of
origami -chiangmai ,thailand” ในนามประเทศไทย ณ ประเทศรัสเซีย
5

ข่าวสารการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-24
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนได้กําหนดการเดินทาง ดังนี้
วัน เดือน ปี
วันที่ 16 ธันวาคม 2560

เวลา
04.00 น.
05.00 น.
18.00 น.

วันที่ 17 – 24 ธันวาคม 2560
วันที่ 24 ธันวาคม 2560
วันที่ 25 ธันวาคม 2560

20.00 น
05.00 น.

รายการ
นักกีฬา อาจารย์ บุคลากรทุกคน พร้อมกันที่โรงเรียนสาธิต มช.
ออกเดินทางจากโรงเรียนสาธิต มช. โดยรถที่ทางโรงเรียนจัดให้
เดินทางถึงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์
ตามกําหนดการแข่งขัน
นักกีฬา อาจารย์และบุคลากร เดินทางกลับ
นักกีฬา อาจารย์และบุคลากร เดินทางถึงโรงเรียนสาธิต มช.

ทั้งนี้โรงเรียนจะนัดหมายประชุมผู้ปกครองนักกีฬา เพื่อรับฟังคําชี้แจงและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 21
พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ อาคารสาธิตรวมใจ ชั้น ๒ โรงเรียนสาธิต มช.

ข่าวสารการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามที่โรงเรียน ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พ.ศ. 2551 และได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 17:00 น โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. ปีการศึกษา 2560
ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้น ม.1/1 คุณประกิจ
อธิวฒ
ั นาไพบูลย์
ชั้น ม.1/4
พล.อ.โตมร
กิตติโสภณ
พญ.สุนีย์
ศรีสว่าง
คุณทิพวรรณ์
อยู่เกาะ
ชั้น ม.1/2 คุณสมบูรณ์
คงทรัพย์
ชั้น ม.1/5
คุณธัญญารัตน์ วงค์ชนะ
คุณนนทภรณ์ พุทธรักษา
คุณสุรอาจ
สุยะนันทน์
ชั้น ม.1/3 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
คุณธนพล
ซึมกลาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้น ม.2/1 ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
ชั้น ม.2/4
คุณชนิดา
ภู่ทอง
คุณเทียนรัชต์ โปธิ
คุณภัค
อัศเวศน์
ชั้น ม.2/2 คุณภรภัทร
ทองแพง
ชั้น ม.2/5
คุณสุลักษณ์
สุริยยศ
คุณเฉลิมชนม์ ศิริวิบูรณ์
พ.อ.หญิง พญ.นิภาพรรณ ธรรมเดชศักดิ์
ชั้น ม.2/3 คุณพลภัทร
กันตะบุตร
คุณณิชณบุษ ปริศนานันทกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้น ม.3/1 คุณกรรณิการ์ ส่งวัฒนา
ชั้น ม.3/4
คุณเรณู
ปิยพิพัฒนมงคล
คุณเขมิกา
สายเพชร
คุณทัดศรี
ชัยเมคา
ชั้น ม.3/2 คุณปวริศร์
วิบูลย์
ชั้น ม.3/5
คุณพิศุทธิ์
อําพนนวรัตน์
คุณพวงเพ็ชร คําแดง
พอ.เกรียงไกร
ประจํากิจ
ชั้น ม.3/3 คุณยุพรัตน์ ชื่นสุวรรณกุล
คุณเยาวลักษณ์ จันแดง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้น ม.4/1 คุณพัชราวดี อินเทพ
คุณเตือนใจ
สุวรรณวงศ์
ชั้น ม.4/2 คุณอภิระมน ฐิติชยาภรณ์
คุณณิชณนุช ปริศนานันทกุล
ชั้น ม.4/3 คุณศิรนิ ชุ
ศิริติกุล
ดร.มนสิชา
ภักดิเมธี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้น ม.5/1 คุณหทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
ทพญ.จุฬาพร กฤษณะประกรกิจ
ชั้น ม.5/2 คุณคัทลียา
สุวรรณประสพ
คุณรัตนา
ทาอุปรงค์
ชั้น ม.5/3 ดร.เพ็ญพิชชา วนจันทรรักษ์
คุณหอมจันทร์ ไชยชมภู
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้น ม.6/1 คุณศิรวิ ดี
พัทธยากรกุล
คุณอรรคนี
งามอริยะกุล
ชั้น ม.6/2 คุณรัชชดา
จงภักดี
คุณประดิษฐ์ หมั่นตลุง
ชั้น ม.6/3 คุณเกษร
กุณาใหม่
คุณชีวณัฏฐ์
สิงหวุฒิกาญจน์

ชั้น ม.4/4
ชั้น ม.4/5

ชั้น ม.5/4
ชั้น ม.5/5

ชั้น ม.6/4
ชั้น ม.6/5

คุณสุดใจ
คุณวรฤทธิ์
คุณทัดแก้ว
คุณพงษ์พันธ์

สื่อสัจจา
เอี่ยมประชา
ทรัพย์เย็น
ตาลเงิน

คุณภาลินี
คุณประหยัด
คุณนงลักษณ์
คุณสรทิน

ศักดิ์บุญ
จิตอารี
สัจจะวงษ์รัตน์
พิสิษฐเกษม

คุณบุปผา
คุณอังคณา
คุณกิตติชัย

อินแสง
สนธิ
ทิพย์ทา

ข่าวสารการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ตามที่โรงเรียนสาธิตฯ มีนโยบายให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการนั้น สําหรับ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้มีการดําเนินงานในส่วน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการระบบงาน
การเงิน โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองสามารถพิมพ์ใบชําระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ นั้น โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือดังกล่าว และเนื่องจากการดําเนิ นงานดังกล่าวเป็นครั้งแรก
โรงเรียนจะได้นําปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพขึ้นต่อไป
สําหรับการดําเนินงานในส่วนของ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่
ผู้ปกครองโดยได้กําหนดปฏิทินและกิจกรรมการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
1. ผู้ปกครองดําเนินการซื้ออุปกรณ์การเรียนตามจํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร (การจัดซื้อควรอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึง
ปัจจุบัน)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – 3 จํานวน 210.00 บาท
- ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – 6 จํานวน 230.00 บาท
2. นักเรียนนําใบเสร็จรับเงิน ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา เก็บรวบรวม ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560
3. อาจารย์ที่ปรึกษานําใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ส่งให้แผนกการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ระหว่างวันที่ 2 – 5
มกราคม 2561
4. นักเรียนที่ส่งใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว มารับเงินตามกําหนด ดังนี้
ระดับชั้น
วันที่รับเงิน
เวลา
สถานที่รับเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันจันทร์ 8 มกราคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันอังคาร 9 มกราคม 2561
ณ โถงหน้าห้องพยาบาล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันพุธ 10 มกราคม 2561
12.15 - 13.00 น.
อาคารสาธิต 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันศุกร์ 12 มกราคม 2561
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กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สาคัญ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่
พฤหัสบดีที่ 9
พฤหัสบดีที่ 9
เสาร์ที่ 11
อาทิตย์ที่ 12
พฤหัสบดีที่ 16
เสาร์ที่ 18
จันทร์ที่ 20 พ.ย.ศุกร์ที่ 1 ธ.ค.
พฤหัสบดี ที่ 23
ศุกร์ที่ 24
เสาร์ที่ 25-อาทิตย์ที่ 26
อาทิตย์ที่ 26
พฤหัสบดีที่ 30
วันที่
จันทร์ที่ 4,พฤหัสบดีที่ 7,
เสาร์ที่ 9

พุธที่ 6,ศุกร์ที่ 8
อังคารที่ 12-ศุกร์ที่ 15
จันทร์ที่ 18จันทร์ที่ 25
อังคารที่ 26
พุธที่ 27 ธ.ค.ศุกร์ที่ 5 ม.ค.61
ศุกร์ที่ 29
เสาร์ที่ 30 ธ.ค.60อังคารที่ 2 ม.ค. 61

เวลา

รายการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (นักเรียน ม.5)
16.30-20.30 น. พิธีเปิดกีฬาสี
08.00-16.30 น. โครงการพี่แนะน้องมองอาชีพ (ครั้งที่ 6) ของนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้น ม.3
07.30-15.30 น. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
08.00-17.00 น. พิธีปิดกีฬาสี (นักเรียน ม.1- ม.5)
07.00-18.00 น. โครงการศึกษาดูงานธรณีวิทยา ของนักเรียนชั้น ม.2
กิจกรรม Say No to Violence Against Women
กิจกรรม สัปดาห์นิทรรศการวันเอดส์โลก
14.45-16.30 น. โครงการม่วนงันล้านนา
16.30 -22.00 น. ค่ายดาราศาสตร์
โครงการทบทวนและเสริมความรู้ ครั้งที่ 3 สําหรับนักเรียนชั้น ม.6
08.00 – 12.00 น. วันรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
07.30 – 09.00 น. กิจกรรมวันพ่อ
เดือนธันวาคม 2560
เวลา
รายการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
และการทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560
(3 กลุ่มสาระฯ: วิชาสุขศึกษา-พลศึกษา , วิชาการงานฯ และวิชาศิลปะ)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
หยุดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมการเแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์”
หยุดการเรียนการสอนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์”
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนตามปกติ
13.00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ
สอบแก้ตัวนักเรียนชั้นม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ
07.30-12.00 น.

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ของนักเรียน
หยุดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
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เดือนมกราคม 2561
วันที่
พุธที่ 3 ม.ค.-ศุกร์ที่ 16
ก.พ.
ศุกร์ที่ 5-อาทิตย์ที่ 7
ศุกร์ที่ 12อาทิตย์ที่ 14
ศุกร์ที่ 12 –
อังคารที่ 16
เสาร์ที่ 20

เวลา

รายการ
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่ายผู้นําสภานักเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4
กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียน ชั้น ม.3
ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติภาคเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ของนักเรียนชั้น ม.4

09.00 –12.00 น.

ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -ตอนปลาย
รับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (ม.1-5)
(นักเรียนชั้น ม.3 รับใบเลือกแผนการเรียนและส่งใบเลือก
แผนการเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษา วันพุธที่ 31 มกราคม 2561)

ข่าวสารและกิจกรรมที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.satitcmu.ac.th หรือเพจ Chiangmai
University Demonstration School และหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน สามารถติดต่อผม
ได้ทั้งทางโทรศัพท์ 081-639-3334 หรือ e-mail: aj.tonsak@hotmail.com ท้ายที่สุดนี้ ผมในนามของโรงเรียนสาธิต ฯ ขอขอบคุณ
ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด แล้วพบกันอีกครั้ง ใน สรรสาระ ฯ ฉบับที่ 7 ในโอกาส
การประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561 ครับ

ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
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