
สรรสาระ มาฝาก จาก 
ผูอ้ านวยการ 

 

ฉบับที่ 19  เดือนธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
 

ท่านผู้ปกครอง  
 ในนามของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนและการด าเนินการด้านต่าง ๆ ในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 
ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และโอกาสที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้ก าหนดวันแจ้งผลผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 น้ัน โอกาสน้ีผมจึงขอใช้สรรสาระฉบับน้ี
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมส าคัญ ๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564  ตลอดจนข่าวสาร 
กิจกรรรมส าคัญที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตให้ผู้ปกครองทราบดังน้ี   
 
 

 ข่าวสารกิจกรรมที่ส าคัญ ช่วงเดือนธันวาคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 

  
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีการมอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 
2563 และการมอบตัวนักเรียนครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยการด าเนินการมอบตัวนักเรียนทั้งสองครั้ง มีนักเรียนมา
รายงานตัว  รวมจ านวนทั้งสิ้น 226 คน 
 

 
  
กิจกรรมงานให้ก าลังใจพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง 
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กิจกรรม CMUD Garage Sales (โครงการตลาดขายของมือสอง) เป็นกิจกรรมตลาดขายของมือสองงาน (รอบพิเศษ สนุกสุขสันต์
ฉลองวัน Christmas Eve) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอประชุม 50 ปี 
 

 
 

 

กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 –วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สาธิต วิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

  
 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30-11.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง                 
โดยภายในงานจะมีการแสดงวงดนตรีจากสภานักเรียน การจ าหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องด่ืมของนักเรียนแต่ละระดับชั้น นอกจากน้ี
ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมงานออกร้านกิจกรรมตักไข่ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการมอบของรางวัลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  
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โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสารภีพิทยาคม ศึกษาดู
งานการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานทั่วไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม.2564  

  

  
 

 งานแนะน าและให้ค าปรึกษาจัด นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์                   
(ผ่านโปรแกรม ZOOM) ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 – พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

     
 

นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เข้ารับการประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือรับรางวัลนักเรียน
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 
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นายธนาดล พรวิเศษศิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้ารับการประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8  วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 
  

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะท างานและ
ประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference) ภายใต้โครงการความร่วมมือในการดูแลรักษาและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใจใน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ภาวะเครียดหรือปัญหาจิตใจ ตลอดจนหาแนวทางในการให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนมีความต้องการรับบริการ
ทางการแพทย์ในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. และคณะท างานมีก าหนดการประชุม
ปรึกษารายกรณี (Case conference) ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมจรูญ 
จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 
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การเลือกต้ังประธานนักเรียนและประธานเชียร์ รุ่นที่ 50 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผลการเลือกต้ัง สรุปได้ดังน้ี  
ประธานนักเรียนชาย คือ นายปวริศ  ถ่ินถาวรกุล  นักเรียนชั้น ม.4/1 ประธานนักเรียนหญิง คือ นางสาวมาลีวัลย์  ณ วังขนาย 
นักเรียนชั้น ม.4/5 ประธานเชียร์ชาย คือ นายภณดิษฐ์ นาคโพธ์ิ  นักเรียนชั้น ม.4/4 และประธานเชียร์หญิง คือ นางสาวพรชนิตว์    
กิจวัฒนาบูลย์ นักเรียนชั้น ม.4/3 
              

             

โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการส าหรับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติหรือการสอบ O-NET ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

 

 

ผลงานด้านวิชาการของนักเรียน 
 

1. ผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563 ของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังน้ี 

 

รางวัล ช่ือ-สกุล ช้ัน 
เหรียญเงิน   นางสาวนฎกร        ทิพละ    ม.6/2 
เหรียญทองแดง นายวีรภัทร์           ปัญญา  ม.6/2 
เหรียญทองแดง นายธนวันต์           ชัชฎานรเสฏฐ์ ม.6/6 
เกียรติบัตร นายธนภัทร์           พรหมประสิทธ์ิ ม.6/4 
เกียรติบัตร นายกฤษกร            บุญปั๋น ม.6/6 
เกียรติบัตร นางสาวปรีณาพรรณ  เสาร์เขียว ม.6/1 
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2. สรุปผลการสอบวัดความรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563                         
ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังน้ี 

 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน คะแนน 
1 เด็กชายรตน         ปิลาเป็ง ม. 3/4 100 
2 เด็กชายชิติพัทธ์    ชัยมงคล ม. 3/2 96 
3 เด็กชายสองเกษม  อูปจันทร์ ม. 3/5 96 
4 เด็กชายรวินกร     ย่ังยืน ม. 3/4 92 
5 เด็กหญิงอัย          โยชิโมโต ม. 3/5 92 
6 เด็กชายกัญจน์     ลิ้มสมุทรเพชร ม. 3/1 88 
7 เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้ววิจิตร ม. 3/1 88 
8 เด็กชายธนัท        วณิชชากร ม. 3/3 88 
9 เด็กชายธนดิษย์    รักพงษ์ ม. 3/3 84 
10 เด็กหญิงสุรัมภา    พวงจ าปา ม. 3/5 84 
11 เด็กหญิงสิรภัทร    ฟองมูล ม. 3/5 80 

 
3. สรุปผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ด าเนินการโดยกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังน้ี 
 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน คะแนน 
1 เด็กชายธนัท       วณิชชากร ม.3/3 92.50 
2 เด็กหญิงกันตา     เหล่าพาณิชย์กุล ม.3/1 91.25 
3 เด็กชายสฤษพงษ์  อนุชัย ม.3/5 90.00 

 
 

4. นางสาวเจนนิเฟอร์ ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  โครงการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชิงถ้วยพระราชทาน  ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 21 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  
    

5. นายรวินกร  ยั่งยืน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญเงิน  ( Secondary 3 )   
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์นานาชาติ  ประจ าปี 2021 (HKISO Heat Round  2021)   HKISO Heat Round  2021  

         เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 

     6. นายปองณภูมิ  ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  เหรยีญทองแดง  
       ( Senior Secondary Group ) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์นานาชาติ   ประจ าปี 2021 (HKISO Heat Round  2021)   
       BIG BAY BEI HEAT ROUND 2021   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
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      ผลงานด้านกีฬาของนักเรียน 

 

1. เด็กชายณัฐนล  สวัสดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  
และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับ 1 รุ่นอายุ 13 ชายจากการแข่งขันว่ายน้ า ล าปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 - 
22 พฤศจิกายน 2563  ณ สระว่ายน้ ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตล าปาง จังหวัดล าปาง   
 

2. เด็กหญิงสิริน บุตรส าราญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  ประเภททีม รุ่นยุวชนอายุ
ไม่เกิน 14 ปี  การแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีม ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563  (Thailand Team Chess 
Championship 2020)  จัดโดยสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม  2563 ณ อาคารการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 กรุงเทพฯ 

 

3. นายเกียรติศักด์ิ มั่งค า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภททีม รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 
18 ปี การแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีม ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563  (Thailand Team Chess 
Championship 2020) จัดโดยสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม 2563 ณ อาคารการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 กรุงเทพฯ 
 

4. รางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN  DANCERCISE  THAILAND CHAMPIONSHIP 2021                   
รุ่น Teenage   ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563  นักเรียนที่
ได้รับรางวัล ได้แก่ 

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน 
1 นางสาวณัฐปภัสร์ พงษ์พิพัฒน์ ม. 3/2 
2 นายพงษกร วงศ์วี   ม. 4/4 
3 นางสาวปรายฝน เหล็กสมบูรณ์ ม. 4/5 
4 นางสาวสิริรัตติกาล สถิตเมธากุล ม. 5/1 
5 นางสาวปริยากร ชื่นสุวรรณกุล   ม. 5/2 

 

 
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

1. นายพันธิตร   จันติยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับโล่เกียรติคุณ งาน “เพรชรัตนชาติ” ประจ าปี 2564 สาขา 
เยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับอาเซียน จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ซึ่งจะเข้ารับโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 6 มีนาคม 
2564 ณ หอประชุมครุสภา กระรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 

2. นายจิรัฏฐ์  อินทชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับโล่เกียรติคุณ งาน “เพรชรัตนชาติ”  ประจ าปี 2564 สาขา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ซึ่งจะเข้ารับโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564                           
ณ หอประชุมครุสภา กระรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
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ข่าวประชาสัมพันธ์และปฏิทินกิจกรรมส าคัญของโรงเรียน  
 

1. โครงการ STSE Fund (Satit Social Enterprise Fund) รับสมัครนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายใต้หัวข้อ 
"คิดแก้ ขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ความส าเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม" ซึ่งจัดโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้า
ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย – อาเซียน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และ                            
ฝึกประสบการณ์การสร้างกิจการที่มีลักษณะเป็นธุรกิจที่จัดต้ังข้ึนมา จากประเด็นปัญหาในสังคมรอบตัว เพ่ือแก้ปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และมาสร้างเป็นธุรกิจผ่านการระดมสมองด้วยแนวคิด Social Enterprise Business Model Canvas 

คุณสมบัติผู้สมคัรผูจ้ะเข้าร่วมโครงการ  
1) เป็นนักเรียนชั้น ม.1 - 5 ปีการศึกษา 2563 
2) สนใจและมีความต้ังใจที่จะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจรงิในเรื่อง ธุรกิจที่จัดต้ังข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4) มีความสนใจในด้านการสร้างธุรกิจ 
5) เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ 

รับสมัครต้ังแต่วันน้ี ถึง วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ตามท่ีอยู่ https://forms.gle/x1U1ERnCX7buTcQHA และ QR code 
ตามภาพ 

 

https://forms.gle/x1U1ERnCX7buTcQHA%20และ
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2. โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปี 2564 โรงเรียนสาธิตฯ ได้ก าหนดช่วงเวลาเรียน ดังน้ี  
 ช่วงเวลาเรียน  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  ปีการศึกษา 2563    

        ระหว่าง วันจันทร์ที่ 19 เมษายน – วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม  2564 
       ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

ช่วงที่ 1 : วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 
ช่วงที่ 2 : วันจันทร์ที่ 19 เมษายน – วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม  2564 

วันหยุด  วันอังคารที่ 4 เมษายน 2564  (วันฉัตรมงคล) 
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564  (วันพืชมงคล)  
 

3. ปฏิทินกิจกรรมส าคัญของโรงเรียน ประจ าเดือนมีนาคม 2564 
 

วันที ่ เวลา รายการ 
จันทร์ที่ 1 16.30-18.30 น. กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1/1 
พุธที่ 3 16.30-18.30 น. กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1/2 
พฤหัสบดีที่ 4 14.45-16.30 น. กิจกรรมอ าลาของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
ศุกร์ที่ 5 16.30-18.30 น. กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1/3 
จันทร์ที่ 8  ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 

16.30-18.30 น. กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1/4 
อังคารที่ 9 16.30-18.30 น. กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1/5 
เสาร์ที่ 13-อาทิตย์ที่ 14  การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 
จันทร์ที่ 15 ,พุธที่ 17, 
ศุกรท์ี่ 19 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5   
สอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 

อังคารที่ 16 ,พฤหัสบดีที่ 
18 และจันทร์ 22  

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
สอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563             

เสาร์ที่20-อังคารที่ 23   การสอบ GAT-PAT ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 
อังคารที่ 23 06.15-20.30 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียนชั้น ม.3  

ณ ค่ายแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
เสาร์ที่ 27-อาทิตย์ที่ 28  การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 

 
นอกจากข่าวสารและกิจกรรมดังที่กล่าวมา ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียนเพ่ิมเติมได้ที่

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต www.satitcmu.ac.th  และพบกันอีกครั้งใน สรรสาระ ฯ ฉบับที่ 20 ในโอกาสการประชุมผู้ปกครอง               
เพ่ือรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ครับ 

 

                                                                                        
                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 

http://www.satitcmu.ac.th/

