สรรสาระ มาฝาก จาก ผู้อานวยการ
ฉบับที่ 7

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – มกราคม พ.ศ.2561

ท่านผู้ปกครอง
เนื่องจากสรรสาระฉบับที่ 7 เป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2561 ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ส่งความสุขเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและ
ต้อนรับปีใหม่ 2561 แด่ผู้ปกครองทุกท่าน ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุ กศาสนาที่ท่านผู้ปกครองนับถือ
อํานวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดปี พ.ศ.2561
สําหรับปี พ.ศ. 2561 ที่มาถึงนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งกว่า 40 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง
และเมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับข่าวที่น่ายินดีว่า คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ ได้พิจารณาให้ผลงานรวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของ นางสาวจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 38 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
ประจําปีพุทธศักราช 2560 โดย จิดานันท์ เป็นนักเขียนหญิง หน้าใหม่ที่อายุน้อยที่สุดที่เคยคว้ารางวัล นี้ ในนามของโรงเรียนสาธิตฯ
ผมเชิญชวนท่านผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จของศิษย์เก่าซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนเราในครั้งนี้

นอกจากข่าวสารที่น่ายินดีของพี่ศิษย์เก่าดังกล่าวแล้ว ในส่วนของนักเรียนปัจจุบันก็มีผลงานที่น่าชื่นชมในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกัน
โดย สรรสาระฯ ฉบับที่ 7 นี้ได้รวบรวมผลงานนักเรียนที่สําคัญ ตลอดจนสรุปข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมสําคัญ ๆ ของ
โรงเรียนสาธิตฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 เพื่อสื่อสารให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ทราบ ดังนี้ครับ

ข่าวสารกิจกรรมที่สาคัญ
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สําคัญดังนี้

กิจกรรมทางวิชาการ
1. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 การรับด้วย
Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ในคณะแพทยศาสตร์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการเรียนดีอังกฤษ จํานวน 7 คน
โครงการเรียนดีโอลิมปิก จํานวน 1 คน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน ซึ่งโครงการนี้จัดในวันอังคารที่ 28
และวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 2

2. โครงการทบทวนและเสริมความรู้สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึง
วันอาทิต ย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยการทบทวนดัง กล่า วได้ ดําเนินการแบ่ง เป็น 2 กลุ่ ม คื อกลุ่ มที่ 1 สําหรับ แผนการเรีย น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จัดที่ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มที่ 2 สําหรับนักเรียนแผน
การเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์ และศิลป์ภาษา จัดที่ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5/5 โรงเรียนสาธิตฯ
3. โครงการเตรี ย มความพร้ อ มทางวิ ช าการเพื่ อ การสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โดยดําเนินการสอนระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันศุกร์ที่ 12
ถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
5. กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม
2561 ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติภาคเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมกีฬาสี โดยสภานักเรียนรุ่นที่ 45 ของโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดงานกีฬาสีประจําปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีพิธีเปิด
กีฬ าสี ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และ พิธีปิด มี ขึ้น ในวันพฤหัส บดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 - 21.00 น.
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ซึ่งดําเนินการโดยสภานักเรียนรุ่นที่ 45 สําหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย
การทําบุญตักบาตรอาหารแห้ง การจัดซุ้มอาหาร ซุ้มเกมและการจับสลากของขวัญ โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง และอาคารสาธิตรวมใจ
3. กิจกรรมค่า ยผู้นาสภานักเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกิจ กรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม
ความพร้อมนักเรียนสําหรับการดําเนินงานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2561 ที่กําลังจะมาถึง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันศุกร์
ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์
4. กิจกรรมการแสดงเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม
2561 เวลา 14.45-16.30 น. ณ อาคารสาธิตรวมใจ โรงเรียนขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านร่วมรับชมและให้กําลัง ใจแก่นักเรียน
ในวันและเวลาดังกล่าวครับ

ข่าวสารผลงานนักเรียน
เดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬา ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนได้รับรางวัลผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สําคัญ ดังนี้

ผลงานด้านวิชาการ
1. สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาภายใต้ระบบ TCAS รอบที่ 1 นั้น ปรากฏว่านักเรียนชั้น ม.6
ของโรงเรียนสาธิตฯ ผ่านการคัดเลือกโดยสรุป ดังนี้

2

ลาดับ

1

2

สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6

ประเทศญี่ปุ่น

รวม
จานวน
(คน)
15

คณะ สาขาวิชา

ทุนการศึกษา

จานวน
(คน)

คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
และนักบินพาณิชย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี สาขาวิชามีเดียอาตส์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลังกาย
คณะนิเทศศาสตร์

ได้รับทุนการศึกษา 2 คน
-

8
4
1
1
1

-

2

-

1

-

1

-

1

ทุนเพชรพระจอมเกล้า

1

1

-

1

1

ทุน BUCA Talent
Japanese Government
(Monbukagakusho : MEXT)
Scholarship
for 2018

1

1

1

1

Culture and General Education
(Manga and Illustration
– การวาดการ์ตูนและภาพประกอบ)
รวมทั้งหมด

5

26

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐ (ทุน ก.พ.) มีดังนี้
1. นางสาวอรปรียา เพชรพิทักษ์ ม.6/2 มีสิทธิพิจารณารับทุนตามความต้องการของสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปศึกษาในสาขา Plant Production เน้นการใช้ข้อมูลสรีรวิทยาพืช
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและดิจิทัล ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ณ ประเทศในภูมิภาคยุโรป
2. นางสาววิมลพรรณ ตาแก้ว
ม.6/6 มีสิทธิพิจ ารณารับทุน ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยแม่โ จ้ ไปศึกษา
ในสาขา Biochemical Engineering เน้นชีวเคมีในสัตว์ ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจําปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
1) เด็กชายศุภวิชญ ประดิษฐ์กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลเหรียญทองแดง (วิทยาศาสตร์)
2) เด็กชายณัฐ สิทธิชัยโอภาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชมเชย (วิทยาศาสตร์)
3) เด็กชายเตือนตน สุริยบรรเจิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชมเชย (คณิตศาสตร์)
4) เด็กหญิงธนัชพร ชัยศรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชมเชย (คณิตศาสตร์)
5) เด็กชายภูวเดช เขื่อนแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยาศาสตร์)
3

6)
7)
8)
9)

เด็กหญิงณัฎฐนัน ปัญญาดี
เด็กหญิงศตพร เครือเตจ๊ะ
เด็กชายศุภวิชญ์ ประดิษฐ์กุล
เด็กหญิงธนัชพร ชัยศรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(วิทยาศาสตร์)
(วิทยาศาสตร์)
(วิทยาศาสตร์)
(คณิตศาสตร์)

4. การแข่ ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 67 ระหว่ า งวั น พุ ธ ที่ 13 – วั น ศุ ก ร์ ที่ 15 ธั น วาคม 2560
ณ จังหวัดกําแพงเพชร มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
ลาดับ
รายการ
1 การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ม.1-ม.3

ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กชายปรัญชัย ฟักเล็ก

อาจารย์ผู้ควบคุม
อ.คะเณยะ อ่อนนาง

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง

2

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ นายกษิดิศ ต.เจริญ
(เอแม็ท) ม.4-ม.6

อ.ทนงค์ อินตา

เหรียญทอง
รางวัลชนะเลิศ

3

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

เด็กชายธราดล พรวิเศษศิริกลุ

อ.จารี สุขบุญสังข์

เหรียญทอง
รางวัลชนะเลิศ
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การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

เด็กหญิงธัญมน ติ๊บดอนจันทร์

อ.จารี สุขบุญสังข์

เหรียญทอง
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
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การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก
ม.1 - ม.6

1. นางสาวจิรัฐิรฎา แก้วมูล
2. เด็กชายธราดล พรวิเศษศิริกุล
3. เด็กหญิงธัญมน ติ๊บดอนจันทร์
4. เด็กหญิงปรัสรา แจ่มกระจ่าง
5. เด็กหญิงปิณฑ์ บุญชูวิทย์
6. เด็กหญิงปุญญ์ บุญชูวิทย์
7. นายวัสสา ชาวคําเขต
8. เด็กหญิงอรไพลิน พิมพาภรณ์
9. นางสาวแก้วขวัญ ยาวิลาศ

อ.จารี สุขบุญสังข์
อ.อมรา สุขบุญสังข์
อ.พงศกร สุขบุญสังข์

เหรียญทอง
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
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การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 1. นายกิตติพิชญ์ เตียงธวัช
อ.บุษยมาลี ธีรัทธานนท์
(Skit) ม.4-ม.6
2. นางสาวบงกชมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อ.อัจฉรีย์ สีตะพันธุ์
3. นางสาวปัทมพร โวหาร
4. นางสาวส่องดาว สุวรรณประสพ
5. นางสาวอรจิรา อุ่นบุญธรรม

เหรียญทอง

5. เด็กหญิงนิจวิภา ชัยเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ผ่านการคัดเลือกจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ได้ลําดับที่ 1
ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ของ อาว์ล เอ็ดดูเคชัน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่าง
วันที่ 11 มีนาคม - 7 เมษายน 2561
6. นางสาวรัญชนา ยามศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ในโครงการ
JENESYS 2017 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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ผลงานด้านกีฬา
1. การแข่งขันกีฬ าสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์ ” ณ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทกีฬา
กรีฑา
หมากกระดาน
ฮอกกี้
ว่ายน้า
วอลเลย์บอล
เทเบิลเทนนิส
กอล์ฟ
ลีลาศ
บาสเกตบอล
ฟุตซอล
เทนนิส
รวม

ทอง
5
4
1
1
11

เงิน
1
4
4
1
1
11

ทองแดง
5
2
6
1
1
1
2
1
1
1
21

รวม
6
11
4
11
3
1
2
2
1
1
1
43

นอกจากนี้นักกีฬ าของโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ยัง ได้รั บรางวั ล นักกีฬ ายอดเยี่ยม (MPV) จํา นวน 5 คน
ใน 6 รายการ ดังนี้
ประเภทกีฬา
รายการ
ชื่อนักกีฬา
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ม.ปลาย
นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ม.ปลาย
นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ม.ต้น
เด็กชายศรัณ
คําวังสวัสดิ์
ฮอกกี้
Outdoor 11 คน ทีมชาย
นายชาญเมธา
เขมกปสิทธิ์
ฮอกกี้
Outdoor 11 คน ทีมหญิง
นางสาวณัฐวรรณ อุ่นเมืองทอง
วอลเลย์บอล
ม.ต้น ทีมหญิง
เด็กหญิงอนัญญา รูปงาม

2. การแข่งขันว่ายน้ํา แม่โจ่โอเพ่น ครั้งที่ 8 ณ สระว่ายน้ําอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่
21 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 จากการแข่งขันรายการดังกล่าวมีนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล
เด็กชายนรเศรษฐ์ ลบเมือง
เด็กหญิงพัณณ์ชิดา โรจน์วัฒน์ดิษกุล
เด็กชายภัทรดนัย คําตั๋น
เด็กชายจีรัฎฐ์ อินทชัย
เด็กชายญาณวุฒิ ทองแพง

ชัน้
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.2/1
ม.2/2

รางวัลที่ได้รับ
2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง (นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 5 )
1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
1 เหรียญทองแดง
1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
5

ที่
ชื่อ – นามสกุล
6 เด็กหญิงประพิชญา ดาวราม
7 เด็กชายชาตินันข์ ธิติปภาดา
8 เด็กชายตนุภัทร อิทธิพูนธนกร

ชัน้
รางวัลที่ได้รับ
ม.2/3 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง (ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 10 )
ม.3/2 2 เหรียญเงิน
ม.3/2 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

ผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1. นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2ได้รับพระราชทานรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น แห่งชาติ
สาขา ศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ประจําปี 2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรดังกล่าว
2. นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2 ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ สาขา
“ศิลปวัฒนธรรม” ประจําปีพ.ศ.2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยรับมอบรางวัลจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ข่าวสารการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการจัดการศึกษาและบูรณาการ
ด้าน STEM กับ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Aichi High School of Technology and Engineering
ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ จะร่วมลงนามข้อตกลงและศึกษาดูง านการจัดการเรียน
การสอนของ Aichi High School และมหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงถ้วยรางวัลของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ สนามกอล์ฟ ลานนา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยรายได้หลังจากหักค่าดําเนินการจัดการแข่งขันจะมอบเป็นทุนเพื่อใช้ในการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการกีฬา ดนตรี ศิลปะ
และวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งจากการดําเนินงานกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนมีเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 377,000 บาท

6

นอกจากข่าวสารและกิจกรรมสําคัญ ๆ ที่ผมได้นําเสนอในสรรสาระฉบับนี้แล้ว ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารและกิจ กรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.satitcmu.ac.th หรือเพจ Chiangmai University
Demonstration School และหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน สามารถติดต่อผมได้ทั้งทาง
โทรศัพท์ 081-639-3334 หรือ e-mail: aj.tonsak@hotmail.com ท้ายที่สุดนี้ ผมในนามของโรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้
ความร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย นมาโดยตลอด แล้ ว พบกั น อี ก ครั้ ง ใน สรรสาระ ฯ ฉบั บ ที่ 8 ในโอกาส
การประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561 ครับ

ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
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