สรรสาระ มาฝาก จาก ผูอ้ านวยการ
ฉบับที่ 10

เดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ท่านผู้ปกครอง
โอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมสําคัญ ๆ
ของโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน – พฤศจิ ก ายน ตลอดจนข่ า วสาร กิ จ กรรรมสํ า คั ญ ที่ กํ า ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
ให้ผู้ปกครองได้ทราบ ผมได้สรุปเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ในสรรสาระฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้ ครับ

ข่าวสารกิจกรรมที่สาคัญช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
1. วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของ
โรงเรียน จํานวน 40 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 695,086 บาท ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตฯ
2. วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรม
การวิ่งการกุศลเนื่องในโอกาสการครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม ล่น ณ ฮาร์ฟ by Satit CMU
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
4. วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน
สาธิตฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมพี่แนะน้องมองอาชีพ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้ ว ยโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จะจั ด งานเฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลความเป็นมา ผลงานและกิจกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงความก้าวหน้า และพัฒนาการของ
โรงเรียนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามกําหนดการดังนี้

กาหนดการ กิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ณ ลานกิจกรรม 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมภาคเช้า
7.30 – 9.00 น.

ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ทีล่ ่วงลับ และ
ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กิจกรรมภาคบ่าย
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 15.30

น.
น.
น.
น.
น.

15.30 – 15.40
15.40 – 16.20

น.
น.

16.20 – 16.25
16.25 – 16.40

น.
น.

16.40 – 18.10

น.

18.10 – 18.30
18.30 – 18.50
18.50 น.

น.
น.

ลงทะเบียน รับของที่ระลึกและชมนิทรรศการ “ห้าทศวรรษนิทัศน์จ๊างหน้อย”
การแสดงของนักเรียน ชุดที่ 1 “ ระบําชาวเขา ”
พิธีเปิด
การแสดงของนักเรียน ชุดที่ 2 “สรรพสิริ สาธิต มช. 50 ปี พระคณบดี ประทานพร สุขศรีสวัสดิ์”
การแสดง ชุดที่ 3 “ รากแก้วสาธิต ”
“การร้องเพลงประสานเสียง เพลงร่มแก้วถิ่นขวัญ และเพลงมาร์ชศึกษาศาสตร์ ”
โดย ชมรมประสานเสียงศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วีดิทัศน์ 50 ปี สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม “ แฟนพันธุ์แท้ สาธิต มช.”
โดย ครูทอม จักรกฤต โยมพะยอม สุดยอดแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ศิษย์เก่าสาธิต มช.รุ่นที่ 32
วีดิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวเพลงสถาบัน
การแสดงของนักเรียน ชุดที่ 4 สปิริตจ๊างหน้อย
“การร้องประสานเสียงและบรรเลงเพลงสถาบันสาธิต มช.และ เพลงสาธิต มช.”
โดย วงจ๊างหน้อย เอกไอยรา
เสวนา “ฟื้นฝอย วันวาน” โดยคณาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า
ผู้ร่วมเสวนา
1. รศ.ประจักษ์ สุดประเสริฐ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
2. ผศ.ดร.มณฑป ไชยชิต อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. อาจารย์มยุรี อนุกมล อดีตอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. อาจารย์นพวรรณ สุวรรณประกร อดีตอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 2
6. คุณพนิตพิมพ์ สิทธิพงศ์ อดีตนางสาวไทย ปี 2545 ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 24
ผู้ดําเนินรายการ คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าสาธิต มช.รุ่นที่ 8
การแสดงของนักเรียน ชุดที่ 5 “ลูกทุ่งจ๊างหน้อย ชินคเชนทร์”
การแสดงของนักเรียน ชุดที่ 6 “โชว์เชียร์ 50 ปี สาธิต มช.” โดย สภานักเรียน รุ่นที่ 47 และ 51
ปิดงาน

โดยผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับของที่ระลึกได้ ตาม QR-Code ดังภาพ หรือ เข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.satitcmu.ac.th
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ข่าวสารผลงานด้านวิชาการของนักเรียน
1. นายธนวันต์ ชัชฎานรเสรฏฐ์ ชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนรวมอันดับ 1 ของโลกในการแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิ กระหว่างประเทศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 23 ณ เมือ งโคลัมโบ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิย ม
ประชาธิปไตยศรีลังกา เมื่อวันที่ 6-14 ตุลาคม 2561
2. นางสาวกฤตพร แก้วปิยรัตน์ ชั้น ม.6/1 และนางสาวสุพิชฌาย์ ชัยลอม ชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
ผลงานผลิตและออกแบบแอปพลิเคชั่น ในโครงการ young mobile DEV camp ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561
3. นางสาวจิรัชญา ยอดมงคลและนายไตรภพ ศรีมณี ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1
ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับธุรกิจและความรู้ทั่วไป ในงาน I believe championship 2018
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
4. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5
ปีการศึกษา 2561 จัดโดยสโมสรนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลพิเศษผู้ทําคะแนนสูงสุดในรอบ MCQ ได้แก่
 นายชวิน อักษร
ชั้น ม.6/1
2. รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ช้าง ช้าง ช้าง ประกอบด้วย
 นายกิตติพิชญ์ เตียงธวัช
ชั้น ม.6/1
 นางสาวเขมฤทัย ไชยวิภาสสาทร ชั้น ม.6/1
 นายชวิน
อักษร
ชั้น ม.6/1
5. เด็ กชายรวินกร ยั่ ง ยืน ชั้ น ม.1/4 สอบได้ ค ะแนนรวมสู งสุ ด อัน ดั บ 1 ของภาคเหนื อ ในการสอบแข่ งขั น วัด ความรู้
ความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จํากัด และสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้น ม.1 ในทดสอบความรู้ general English proficiency test ครั้งที่ 33 ประจําปี 2561 ของบริษัท
เสริมปัญญา จํากัด
6. เด็กหญิงปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล ชั้น ม.1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน PATTAYA OPEN CHESS
CHAMPIONSHIP รุ่นอายุต่ํากว่า 12 ปีหญิง เมื่อวันที่ 20-31 ตุลาคม 2561 ณ หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
7. นายศิริวุฒิ ไสวดี ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์(ติด 1 ใน 100 คน) จากผู้สอบกว่า 1,000 คน ในการแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎคณิตศาสตร์ ประจําปี 2561
8. นายภาวิช ปานนาราพงศ์ ชั้น ม.5/3 และนายอดิชาญ ธรรมสร ชั้น ม.5/6 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เพื่อเข้า
แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา 2561 และได้รับเงินรางวัล
คนละ 2,000 บาท พร้อมเงินสนับสนุนโรงเรียน 10,000 บาท (BOT CHALLENGE & EXPERIENCE 2018) เมื่อวันที่ 3-5
ตุลาคม 2561

ข่าวสารผลงานด้านกีฬาของนักเรียน
1. การแข่งขันกีฬายิงธนู ลาปางโอเพ่น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
1) เด็กหญิงปุณิกา จงไกรจักร ชั้น ม.2/3
– 1 เหรียญเงิน
ประเภท การยิงธนูโค้งกลับประเภทเก็บคะแนน ระยะ 70 เมตร รุ่น OPEN
– 1 เหรียญทองแดง ประเภท การยิงธนูโค้งกลับประเภทเก็บคะแนน ระยะ 18 เมตร รุ่นมัธยม
– 1 เหรียญทองแดง ประเภท การยิงดวลธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รุ่น มัธยม (ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2)
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2) เด็กชายนรวิชญ์ พิณไชย
ชั้น ม.1/3
– 1 เหรียญเงิน
ประเภท ทีม (18 M.Round Recurve Bow)
3) เด็กชายธรรมรัชฏ์ อิฐรัชฏ์ ชั้น ม.1/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททดกําลังปลาย แบบทีม
4) เด็กหญิงพิมพ์นารา วังจิระพันธ์ ชั้น ม.1/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททดกําลังปลาย แบบทีมผสม
เด็ ก หญิ ง กั ญ ญาณั ฐ ชายป่ า ชั้ น ม. 3/1 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ รุ่ น เยาวชนหญิ ง อายุ ไ ม่ เ กิ น 16 ปี ระดั บ อาเซี ย น
ในการแข่งขันหมากรุกสากล รายการ “พัทยาโอเพ่น เชสแชมป์เปียนชิพ PATTAYA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2018
ครั้งที่ 1”
นักกีฬาบาสเกตบอล ทีมชาย โรงเรียนสาธิต มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค
ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจําปี 2561 และได้ทุนการศึกษา 15,000 บาท รายชื่อนักกีฬา ดังนี้
1. เด็กชายรัชพล กมลเทพไพฑูรย์
ชั้น ม.2/4
2. เด็กชายธรรมวัฒน์ นุ่มนวล
ชั้น ม.3/2
3. เด็กชายวิทย์สวัต ธรณีสุวรรณ
ชั้น ม.3/5
4. เด็กชายวฤทธิ์ ศรีสุพรรณทอง
ชั้น ม.3/5
5. นายณชนก ศรีเมือง
ชั้น ม.4/1
6. นายธนภัทร์ พรหมประสิทธิ์
ชั้น ม.4/4
7. นายภานุวัฒน์ ตั้งผดุงรัชต์
ชั้น ม.4/4
8. นายพุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ
ชั้น ม.5/1
9. นายพลกฤต ศิริพรรณ
ชั้น ม.5/2
10. นายน่านน้ํา ดวงไทย
ชั้น ม.5/3
11. นายธิติวุฒิ เสือน้อย
ชั้น ม.5/4
12. นายธัญวรัตม์ คัดเชียงแสน
ชั้น ม.5/5
13. นายพฤกษ์ พฤกษะวัน
ชั้น ม.5/5
เด็กหญิงมิ่งมุก เมียร์แมน ชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีมหญิง , เหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว และ
เหรียญเงิน ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เยาวชน แห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5
นายตนุภัทร อิทธิพูนธนกร ชั้น ม.4/4 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันคัดตัวเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5
ชนิดกีฬาว่ายน้ํา เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และเป็นตัวแทนเยาวชนเขต 5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 36 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 19-29 มีนาคม พ.ศ. 2562
เด็กชายภัทรดนัย คาตั๋น ชั้น ม.2/4 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน (ถ้วยนั กกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 6 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย)
ในการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันว่ายน้า แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 9 ณ สระว่ายน้ําอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. เด็กหญิงอรจิรา มีบุญ
ชั้น ม.1/5
- 4 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง และ ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 6 รุ่น 13 ปีหญิง
2. เด็กชายภัทรดนัย คําตั๋น
ชั้น ม.2/4
- 1 เงิน และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 6 รุ่น 14 ปีชาย
การแข่งขันว่ายน้า CMU Rujirawong Championship ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ํารุจิรวงศ์ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีนักกีฬาได้รับรางวัลดังนี้
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1. เด็กหญิงพามิลา นามวงศ์พรหม
ชั้น ม.1/3
– 1 ทองแดง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 8 รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
2. เด็กหญิงประพิชญา ดาวราม
ชั้น ม.1/3
– 1 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 8 รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
3. เด็กชายญาณวุฒิ ทองแพง
ชั้น ม.3/2
– 1 เงิน 1 ทองแดง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 8 รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
4. นางสาววริษา
เลาหะเพ็ญแสง ชั้น ม.5/2
- ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 4 รุ่นทั่วไป หญิง
5. เด็กหญิงอรจิรา มีบุญ
ชั้น ม.1/5
– 1 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับ 2 รุ่น 13 ปีหญิง
9. การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิ าค จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2561
ณ สถาบันพลศึกษาเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 24 กันยายน - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
 กีฬาวอลเล่ย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวพศิกา เชื้อสะอาด
ชั้น ม.6/4
2. นางสาวปวรวรรณ เนตรผาบ
ชั้น ม.6/3
3. นางสาวพัชรพร เดชคุณมาก
ชั้น ม.6/2
4. นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ
ชั้น ม.6/1
5. นางสาวปภาวดี กิตติประภัสร์
ชั้น ม.6/1
6. นางสาววรินรดา สุขตากจันทร์
ชั้น ม.5/4
7. นางสาวณัฐยากูล พรเสกภัคพล
ชั้น ม.5/3
8. นางสาวอานัญญา รูปงาม
ชั้น ม.4/2
9. นางสาวญานิศา เกษรสุจริต
ชั้น ม.4/2
10. นางสาวชนม์นิภา ธนเกียรติสกุล
ชั้น ม.4/4
11. นางสาวณัฐณิชา อนุรุทธิ์เนตรศิริ
ชั้น ม.4/5
12. นางสาวกัญญาณัฐ ส่งวัฒนา
ชั้น ม.4/5
 กีฬาวอลเล่ย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวศุภสิ รา ใจตุ้ย
ชั้น ม.3/5
2. เด็กหญิงอมันสรา อุดมพันธุ์
ชั้น ม.3/5
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ชัยวุฒิ
ชั้น ม.3/3
4. เด็กหญิงพรหมพร สามเพชรเจริญ ชั้น ม.3/3
5. เด็กหญิงลลิตพรรณ ชัยปินชนะ
ชั้น ม.2/4
6. เด็กหญิงนันท์นภัส สมนาม
ชั้น ม.2/3
7. เด็กหญิงเจสิตา มณีจันทร์
ชั้น ม.2/1
8. เด็กหญิงกมลพรรณ จันตานนท์
ชั้น ม.2/1
9. เด็กหญิงณัฐวรา เขื่อนแก้ว
ชั้น ม.2/2
10. เด็กหญิงนันทัชพร แก้วกาศ
ชั้น ม.2/3
11. เด็กหญิงปิยะธิดา บุญมาถา
ชั้น ม.2/3
12. เด็กหญิงพลอยสวย ศิริ
ชั้น ม.2/3
13. เด็กหญิงนัชชา ธนะมาศสกุล
ชั้น ม.2/3
5

10. เด็กชายธนนท์ ธนิยผล ชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว กีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 “พิษณุโลกเกมส์” เมื่อวันที่ 20-30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
11. นั ก กี ฬ าฟุ ตบอลชาย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 และนั ก กี ฬ าฟุ ตบอลชาย ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลมารยาทยอดเยี่ยม ในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน PE CMU FOOTBALL CHALENGE
2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 2- 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. นักกีฬาฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น U 13
International Football Tournament 2018 Wichai Wittaya English Program เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561

ข่าวสารกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระหว่างวันจันทร์ที่ 3-อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์กําหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
วัน เดือน ปี
วันที่ 1 ธันวาคม 2561
วันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561
วันที่ 9 ธันวาคม 2561

รายการ
นักกีฬา อาจารย์ บุคลากรทุกคน ออกเดินทางจากโรงเรียนสาธิต เพือ่ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ตามกําหนดการแข่งขัน
นักกีฬา อาจารย์และบุคลากร เดินทางกลับ

ทั้งนี้ โ รงเรี ย นจะนั ดหมาย ประชุม ผู้ ป กครองนัก กี ฬ า เพื่ อ รั บฟั งคํ าชี้ แ จงและรายละเอีย ดการเข้ า ร่ว มกิ จกรรมดังกล่ า ว
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ อาคารสาธิตรวมใจ ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารโครงการพัฒนาโรงเรียนที่สาคัญ
ด้านวิชาการ
1. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของ STEM ซึ่งโครงการนี้ในปีแรก โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม ประมาณ 200,000 บาท/ปี
ค่าจ้างวิศวกร จํานวน 1 คน ค่าบริหารจัดการโครงการประมาณ 84,000บาท และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะมอบให้โรงเรียนมูลค่า
ประมาณ 500,000 บาท
2. คณะกรรมการบริ ห ารโครงการห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ (วมว.) มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ข ยายห้ อ งเรี ย นของโครงการห้ อ งเรี ย น
วิทยาศาสตร์ วมว-มช. ในส่วนของโรงเรียนสาธิต มช. จากเดิมระดับชั้นละ 1ห้องเรียน เป็นระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน ในปี
การศึกษา 2562 และเพื่อรองรับการขยายจํานวนรับของนักเรียนในโครงการดังกล่าว โรงเรียนจะได้ดํา เนินการก่อสร้างส่วน
ขยายเพิ่มเติมห้องเรียนของอาคารเรียนและปฏิบัติการ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดังภาพ โดยคาดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้าง
ประมาณไม่เกิน 120 วัน
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ด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
1. โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบการระบายน้ําเสียบริเวณโดยรอบอาคารสาธิตรวมใจและ
อาคารหอประชุมที่กําลังก่อสร้าง
2. เทพื้นคอนกรีตเพื่อจัดทําเป็นลานสําหรับจัดกิจกรรมของโรงเรียนภายใต้ชื่อ ลานกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ในการดําเนินการ ปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร บริเวณชั้น 1 ของอาคารสาธิต
รวมใจ มูลค่า 3,051,995 บาท โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สาคัญ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2561
วันที่
จันทร์ที่ 19
จันทร์ที่ 19-ศุกร์ที่ 23
พุธที่ 21
เสาร์ที่ 24
อาทิตย์ที่ 25
จันทร์ที่ 26 พ.ย.ศุกร์ที่ 30

เวลา
08.00-17.00 น.

07.00-18.00 น.

รายการ
พิธีปิดกีฬาสี (นักเรียน ม.1- ม.5)
กิจกรรม สัปดาห์นิทรรศการวันเอดส์โลกและกิจกรรม Say No to Violence Against
Women
งานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิต มช.
โครงการศึกษาดูงานธรณีวิทยา ของนักเรียนชั้น ม.2
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิต มช.
หยุดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
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เดือนธันวาคม 2561
วันที่

เวลา

-เสาร์ที่ 1
-จันทร์ที่ 3-อาทิตย์ที่ 9

รายการ
-เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก
-หยุดการเรียนการสอนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนตามปกติ
สัปดาห์กิจกรรมวันพ่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ของนักเรียน
หยุดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

อังคารที่ 11
จันทร์ที่ 17-พุธที่ 19
พฤหัสบดีที่ 20,
จันทร์ที่ 24, พุธที่ 26
ศุกร์ที่ 21,อังคารที่ 25
ศุกร์ที่ 28
จันทร์ที่ 31 ธ.ค.61อังคารที่ 1 ม.ค. 62

เดือนมกราคม 2562
วันที่
ศุกร์ที่ 4-อาทิตย์ที่ 6
ศุกร์ที่ 11

เวลา
13.00 น.
16.30 -22.00 น.

จันทร์ที่ 14-ศุกร์ที่ 18
ศุกร์ที่ 18อาทิตย์ที่ 20
ศุกร์ที่ 18 –อังคารที่ 22
พุธที่ 23
เสาร์ที่ 26

09.00 –12.00 น.

พฤหัสบดีที่ 31
17.30-20.00 น.

รายการ
ค่ายผู้นําสภานักเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ
ค่ายดาราศาสตร์
สอบแก้ตัวนักเรียนชั้นม.6 ที่ติด 0 , ร,มผ
กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียน ชั้น ม.3
ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติภาคเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ของนักเรียนชั้น ม.4
หยุดการเรียนการสอนเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
รับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (ม.1-5)
(นักเรียนชั้น ม.3 รับใบเลือกแผนการเรียนและส่งใบเลือกแผนการเรียน
ที่อาจารย์ที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562)
วันเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานเชียร์ ปีการศึกษา 2562
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอน ผู้สนับสนุนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43

ข่าวสารและกิจกรรมที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสาร
และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.satitcmu.ac.th และหากผู้ปกครอง
มีข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒนาคุณ ภาพนั ก เรี ย นและโรงเรีย น สามารถติด ต่ อผมได้ทั้ งทางโทรศั พท์ 081 -639-3334 หรื อ e-mail:
aj.tonsak@hotmail.com ท้ายที่สุดนี้ ผมในนามของโรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนมาโดยตลอด แล้วพบกั นอีกครั้งใน สรรสาระ ฯ ฉบับที่ 11 ในโอกาสการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ครับ

ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
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