
สรรสาระมาฝาก จาก ผู้อำนวยการ 

 

ฉบับที่ 20  เดือนมีนาคม – เมษายน 2564 

 

 

ท8านผู;ปกครอง  

 สรรสาระ ฉบับที่ 20 นี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนได>มีการจัดประชุมผู>ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียนภาคเรียน

ที่ 2 ปIการศึกษา 2563 ในวันเสารPที่ 1 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณPการระบาดของโรคติดเชื้อไวร>สโคโรนา 2019 หรือ 

COVID-19 ในช`วงเดือนเมษายน 2564 ซึ่งพบว`ามีการแพร`ระบาดของโรคดังกล`าวในระดับที่รุนแรง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ตลอดจน

เพื่อให>การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนจึง

กำหนดให้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์  ผมจึงขอใช>สรรสาระฉบับนี้ประชาสัมพันธPข`าวสาร

และกิจกรรมสำคัญ ๆ ของโรงเรียนในช`วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2564  ตลอดจนกิจกรรรมสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให>

ผู>ปกครองได>ทราบดังนี้   
 

 

ข8าวสารผลงานด;านวิชาการของนักเรียน 
 

1. ผลการสอบวัดความรู;พ้ืนฐานระดับชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปPท่ี 3 และ 6 ประจำปPการศึกษา 2563 

การสอบวัดความรู>พื้นฐานระดับชาติ หรือ ONET ของสำนักทดสอบทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3 และ ระดับ

มัธยมศึกษาปIที่ 6 มีคะแนนการทดสอบในแต`ละรายวิชา สรุปได>ดังนี้  

ช้ันมัธยมศึกษาปPท่ี 3   

วิชา 
จำนวน 

ผู;เข;าสอบ 
คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
นักเรียนที่ได;คะแนนมากกว8าคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ 

โรงเรียน ประเทศ จำนวน (คน) ร;อยละ 

ภาษาไทย 224 100 77.08 54.29 215 95.98 

ภาษาอังกฤษ 224 100 70.50 34.38 214 95.54 

คณิตศาสตร] 223 100 57.85 25.46 200 89.69 

วิทยาศาสตร] 224 100 46.07 29.89 191 85.27 
 

จากผลการสอบ พบว`า คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3 โรงเรียนสาธิตฯ มีคะแนนเฉลี่ยการ

สอบสูงกว`าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากกว`าร>อยละ 85 ทุกรายวิชา นอกจากนี้มีนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได>คะแนน

เต็ม 100 คะแนนและมีคะแนนทดสอบสูงสุดในแต`ละรายวิชาและคะแนนรวมสูงสุด ดังนี้    
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วิชา คะแนน ชื่อ – สกุล 

ภาษาไทย 96.25 
เด็กหญิงวรัญญา บริรักษPพัฒนกุล  ม.3/4 

* คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดเชียงใหม8 และระดับสังกัด สกอ.  

ภาษาอังกฤษ 100.00 

1. เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมอภิพล  ม.3/1 

2. เด็กชายธนัท  วณิชชากร  ม.3/3 

3. เด็กหญิงพรชนก  เอลสเนอรP  ม.3/3 

4. เด็กหญิงภัทรณิกา  ศรีภัทรพงศP  ม.3/4 

5. เด็กชายวัสยPศร  นุชจาวิทยาพร  ม.3/5 

* คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดเชียงใหม8 ระดับสังกัด สกอ.  

ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ 

คณิตศาสตร] 100.00 

1. เด็กชายชิติพัทธP  ชัยมงคล  ม.3/2 

2. เด็กชายธนัท  วณิชชากร  ม.3/3 

3. เด็กหญิงภัทรนันทP  สุธรรมยะ  ม.3/4 

* คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดเชียงใหม8 ระดับสังกัด สกอ.  

ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ 

วิทยาศาสตร] 91.20 
เด็กชายชิติพัทธP  ชัยมงคล  ม.3/2 

* คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดเชียงใหม8 

คะแนนรวม 373.95 เด็กชายธนัท  วณิชชากร  ม.3/3 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปPท่ี 6   

วิชา 
จำนวน 

ผู;เข;าสอบ 
คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉล่ีย 
นักเรียนท่ีได;คะแนนมากกว8า

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

โรงเรียน ประเทศ จำนวน (คน) ร;อยละ 

ภาษาไทย 220 100 69.13 44.36 208 94.55 

สังคมศึกษาฯ 221 100 50.10 35.93 208 94.12 

ภาษาอังกฤษ 220 100 64.21 29.94 211 95.91 

คณิตศาสตร] 221 100 63.18 26.04 203 91.86 

วิทยาศาสตร] 220 100 59.25 32.68 203 92.27 
 

จากผลการสอบวัดความรู>พื้นฐานระดับชาติ หรือ ONET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ข>างต>น พบว`า คะแนนเฉลี่ย

ทุกรายวิชาของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบสูงกว`าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากกว`าร>อยละ 90 ทุกรายวิชา นอกจากนี้มี

นักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ได>คะแนนทดสอบสูงสุดของแต`ละรายวิชาและคะแนนรวมสูงสุด มดีังนี้  
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วิชา คะแนน ชื่อ – สกุล 

ภาษาไทย 91.50 
นางสาวศตพร  เครือเตจrะ  ม.6/1 

* คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดเชียงใหม8  

สังคมศึกษาฯ 72.00 นางสาวลภัสนันทP  ธนาณิศสุรางคP  ม.6/1 

ภาษาอังกฤษ 93.75 นายธนภัทร  สมสิทธิ ์ ม.6/1 

คณิตศาสตร] 96.88 

1. นางสาวศตพร  เครือเตจrะ  ม.6/1 

2. นายณัฏฐP  สิทธิชัยโอภาส  ม.6/2 

3. นายตนุภัทร  อิทธิพูนธนกร  ม.6/4 

วิทยาศาสตร] 89.60 นายนวพรรษ  ชนมุน ี ม.6/6 

คะแนนรวม 421.40 นางสาวนฏกร  ทิพละ  ม.6/2 

 

และเพื่อสร>างขวัญกำลงัใจและแสดงความชื่นชมยินดีแกน̀ักเรียนที่ได>คะแนนสอบสูงสุดแต`ละรายวิชา โรงเรียนจะได>มอบเกียรติบัตร

และรางวัลให>แก`นักเรียนในช`วงเปuดภาคเรียนที่ 1 ปIการศึกษา 2564 ต`อไป  

 

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563  

ตามที ่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี

การศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น ผลการคัดเลือกมีนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ที่

ได้รับการคัดเลือกในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 31 ราย แบ่งเปน็ สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้  

o สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 ราย  

1. นายบัณฑิต   ศรีสกุล   ชั้น ม.5/6 

2. นายวชิรวิชญ ์  ธาดาเสถียร  ชั้น ม.6/7 

3. นายพีรวิชช์    นิ่มนวล   ชั้น ม.5/6 

4. นายเศรษฐพงศ์  อินชัย   ชั้น ม.5/6 

5. นายธนัท   วณิชชากร ชั้น ม.3/3 

6. นายณัฐภัทร   กีรติวรางกูร  ชัน้ ม.3/2 

7. นางสาวณัฐนรี   บุษบงทอง  ชั้น ม.5/6 

8. นางสาวกฤตินา   เครือกนก  ชั้น ม.5/6 

9. เด็กหญิงอัย   โยชิโมโต  ชั้น ม.3/5 
 

o สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 5 ราย 

1. นายธนวันต์  ปานทอง  ชั้น ม.6/6 

2. นางสาวเจนนิเฟอร ์ ล ี  ชั้น ม.6/2 

3. นางสาวปราณันต์ เปียงบุญทา  ชั้น ม.6/4 

4. นางสาวชนิกานต์  ศรีเขื่อนแก้ว  ชั้น ม.6/4 

5. นายศุภวิชญ ์  เงินเนตร  ชั้น ม.5/2 

o สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ราย 

1.  นายนภวินย์   นันทะน้อย  ชั้น ม.6/7 
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o สาขาวิชาเคม ี จำนวน 6 ราย 

1. นายณะพงศ์   วงศ์รัตนธรรม  ชั้น ม.6/6 

2. นายภาณุวิชญ์   พนาสนัติพงษ์  ชั้น ม.6/6 

3. นางสาวกัลยรัตน์  ใบยา   ชั้น ม.6/7 

4. นางสาวชนิดาภา  เหล่าเทิดพงษ ์ ชั้น ม.5/3 

5. นางสาวสุทธิ์ชนัญญา  อุดมพันธุ์  ชั้น ม.6/2 

6. นายพงศกร   พรมมิ่ง   ชั้น ม.5/7 

o สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ จำนวน 4 ราย 

1. นายจิรายุ   นำไพศาล  ชั้น ม.6/7 

2. นางสาวพิชญา   เอี่ยมกล้าหาญ  ชั้น ม.6/7 

3. นางสาวกรกนก   สูงสว่าง  ชั้น ม.5/7 

4. นายวีรภัทร   สินธุพงษ์  ชั้น ม.5/7 

o สาขาวิชาฟิสิกส ์ จำนวน 6 ราย 

1. นายเตชิต   กุลกัลยากรกมล  ชั้น ม.6/7 

2. นายนภวิชญ์   นันทะน้อย  ชั้น ม.6/6 

3. นายภูดิส   สมิทธิไกร  ชั้น ม.6/6 

4. นายกษิดิ์เดช   พุทธวงศ์   ชั้น ม.6/7 

5. นายกวินข์   การสุทธิวิวัฒน์  ชั้น ม.6/7 

6. นางสาวจินดามณี ศรีสว่าง  ชั้น ม.5/1 
 

 

 

สรุปจำนวนนักเรียนท่ีได;รับการคัดเลือกเข;าศึกษาต8อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตามระบบTCAS รอบท่ี 1        

และสถาบันการศึกษาต8างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม8  
 

จากการคดัเลอืกนักเรียนเพือ่เข>าศึกษาต`อระดับอุดมศึกษาประจำปIการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS รอบที ่1 และการคัดเลือก

ของหน`วยงานต`าง ๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียนให>ได>รับทุนศึกษาต`อต`างประเทศ พบว`า มีนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได>รับการคัดเลือก

ในสถาบันต`าง ๆ ดังนี้ (ข>อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564) 

สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ 

ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา จำนวน (คน) 

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ̀ 19 

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP 3 

3 มหาวิทยาลัยมหิดล 2 

4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล>าเจ>าคุณทหารลาดกระบัง 2 

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล>าธนบุร ี 1 

6 จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย 1 

7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP 1 

8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 

9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรP 1 

10 มหาวิทยาลัยแม>ฟ|าหลวง 1 
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ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา จำนวน (คน) 

11 มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

12 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 

13 มหาวิทยาลัยรังสิต 1 

รวม 35 

 

โดยสามารถจำแนกตาม คณะและสาขาวิชาต`าง ๆ ได>ดังนี้  

ลำดับ คณะ สาขาวิชา จำนวน (คน) 

1 คณะวิศวกรรมศาสตรP 9 

2 คณะสถาป}ตยกรรมศาสตรP 5 

3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี 5 

4 คณะวิจิตรศิลป~ 4 

5 คณะแพทยศาสตรP 2 

6 คณะทันตแพทยศาสตรP 2 

7 คณะเภสัชศาสตรP 1 

8 คณะพยาบาลศาสตรP 1 

9 คณะบริหารธุรกิจ 1 

10 คณะศิลปกรรมศาสตรP 1 

11 รัฐศาสตรP 1 

12 ภาษาจีนธุรกิจ 1 

13 เทคโนโลยีเครื่องมือแพทยPและห>องผ`าตัด 1 

14 คอมพิวเตอรPเกมและอีสปอรPต 1 

รวม 35 

 

สถาบันอุดมศึกษาต8างประเทศ 

ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา จำนวน (คน) 

1 Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ญี่ปุ�น 2 

2 

ทุนรัฐบาลทางด>านวิทยาศาสตรPและเทคโนโลยี ทีจ่ัดสรรให>กระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตรP วิจัยและนวัตกรรม  

ตามความต>องการของกระทรวง กรม หรือหน`วยงานของรัฐ (ทุน ก.พ.)  

ไปศึกษาระดับปริญญาตรี – โท – เอก ณ ต`างประเทศ 

2 

3 

ทุนโอลิมปuกวิชาการ สมเด็จพระเจ>าพี่นางเธอ เจ>าฟ|ากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรP  

ไปศึกษาระดับปริญญาตรี – โท – เอก ณ ต`างประเทศ 

1 

4 มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 

5 Arizona State University สหรัฐอเมริกา 1 

รวม 7 
 

โดยสามารถจำแนกตาม คณะและสาขาวิชาต`าง ๆ ได>ดังนี้  
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คณะ สาขาวิชา 

ลำดับ คณะ สาขาวิชา จำนวน (คน) 

1 College of Asia Pacific Studies (APS) 1 

2 College of International Management (APM) 1 

3 วิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซียน 1 

4 Software Engineering / Leadership and Health Innovation 1 

5 ดาราศาสตรPและฟuสิกสPดาราศาสตรP 1 

6 
วิศวกรรมชีวเวช เน>น Bioinformatics/ Biomedical Engineering/Medical 

Devices/ Robotics and Automation 
1 

7 
อุตสาหกรรมการแพทยPครบวงจร (Medical Hub)  

เน>น Biomedical Instrumentation and Devices Engineering 
1 

รวม 7 
 

 

นักเรียนท่ีมีผลงานด;านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค] 
 

1. ตามที่ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ได้พจิารณาคัดเลือกนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเข้ารับรางวัล
เยาวชนต้นแบบ ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พัฒนาสังคม” ประจำปี 2564  ซึ่งการคัดเลือกดังกล่าว

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2564 ผลการคัดเลือกมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ได้รับ

การพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในสาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 

o สาขาด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน ์ จำนวน 4 ราย  

1. นางสาวเบญจสิริ   จันทนรุ่งโรจน ์

2. นางสาวณัฐธิดา   ขันทองนาค 

3. นางสาวชนัญชิดา   จงสกุลศิร ิ

4. นางสาวชญานิศ  จงสกุลศิร ิ

o สาขาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 3 ราย  

1. นางสาวปกขวัญ   เสาร์จร 

2. นายรัชพล   วรรณโกมล 

3. นางสาวภิญญาพัชญ์   ปริศนานันทกุล 

o สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย. จำนวน 1 ราย 

1. นางสาวโกลัญญา  เขื่อนวัง 
o สาขาการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ. จำนวน 4 ราย 

1. นายพันธิตร    จันติยะ 

2. นายชัยรัตน์    เพิ่มพูล 

3. นางสาวปริยากุล   ชื่นสุวรรณกุล 

4. นายปองณภูม    ปริศนานันทกุล 

o สาขาภาวะผู้นำ จำนวน 2 ราย 

1. นายณัฐภัทร     กีรติวรางกูร 

2. นางสาวธัญชนก   คำแดง 
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2. นางสาวปิยะธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13-16 ป ีKIDS  TALK  CHALLENGE 

ในหัวข้อ "หัวใจของจิตอาสา" จัดโดย THE DREAMER ACADEMY  2021  ณ  เซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 

28 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

 

 ข8าวสารกิจกรรมท่ีสำคัญ เดือนมีนาคม - เมษายน  2564 

 

 
 

 
 

โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับ สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย - อาเซียน จัดกิจกรรมโครงการ STSE Fund 

(Satit CMU Social Enterprise Fund) ภายใต้หัวข้อ “คิด แก้ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม” โดยนักเรียน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและความรู้เบื้องต้นในการดำเนินงานของโครงการ ในวันศุกร์ที่ 5 และ 30 

มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตฯ  
 

 

กิจกรรมผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้มีโอกาสพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ที่

ปรึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนและการ

พัฒนานักเรียนร่วมกัน  ระหว่างวันที่ 1 – 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครอื อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตฯ 
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กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี สำหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564         

ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
  

  
  

การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในชั ้นเรียน ของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563      

โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู โรงเรียนสาธิตฯ ได้มีเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยให้

คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและให้ข้อเสนอแนะ โดย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ 

ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1  
 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื ่อเข้ารับการทดสอบและ

คัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมด้าน

ร่างกายของนักเรียน ก่อนเข้ารับการคัดเลือก โดยกิจกรรม

ดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 

– 12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ  
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การมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.มช.) โดยมี  

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 

แนะนำโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.ธนารักษ์ 

สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก แนะนำหอพัก

สำหรับนักเรียนโครงการ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 

08:30 – 12:00 น. ณ อาคารสาธิตรวมใจ  

พิธีสรงน้ำสมเดจ็พระพุทธปัญญาธรรม พระพุทธรูปประจำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 

ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ หอพระพุทธรูปประจำ

โรงเรียนสาธิตฯ  

 

  

 

ข8าวสารการดำเนินงานท่ีสำคัญ 
 

1. การพ ัฒนาหล ักส ูตรและการจ ัดการเร ี ยนการสอนเพ ื ่ อรองร ับระบบการสะสมหน ่วยก ิตของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit bank) โดยความร8วมมือระหว8างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม8 

และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต  

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไดจ้ัดตั้งหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านการเรียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียนปกติและ

การเรียนรู ้ผ ่านระบบออนไลน์ โดยผู ้เร ียนสามารถสะสมหน่วยการเรียนเพื ่อใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในอนาคตนั้น  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัย โรงเรียนได้ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา

ตลอดชีวิต จัดทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิต 

ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินงานใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 และโรงเรียนจะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารว่ม

โครงการเรียนร่วมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 ผ่านการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจะแจ้ง

รายละเอียดการประชุมให้ทราบทางเวบ็ไซตแ์ละ Facebook ของโรงเรียนต่อไป    
 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (CMUD LMS) และการบริหารจัดการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ หรือ CMUD LMS (Version 1.0) ขึ้น โดยระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตามโรงเรียนตระหนักว่า การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีจะมีความสำคัญและจำเป็น

สำหรับการเรียนรู้ในอนาคต จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนจะสามารถนำระบบใน Version 3.0 มาใช้ โดยระบบดังกล่าวนอกจากจะสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วยังได้

พัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนการบริหารจัดการชั้นเรียน มีเครื่องมือสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผล ตลอดจนการ
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ติดตามงานที่ผู้สอนมอบหมาย ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น    

นอกจากการพัฒนาระบบ CMUD LMS  แล้ว โรงเรียนยังได้ดำเนินการพัฒนา Application SATIT CMU SMART X เพื่อ

รองรับการให้บริการงานด้านต่าง ๆ โดยในช่วงภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนได้เริ่มนำเครื่องมือดังกล่าวมาทดลองใช้กับคณาจารย์และ

บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนเชื่อมโยงการใช้งานผ่านเทคโนโลยี Line Official ของโรงเรียนสาธิต ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการแก่

ผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนคาดว่า Application ดังกล่าวจะสามารถพร้อมให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองให้สามารถเข้าถึง

การใช้งานเครือ่งมือและระบบต่าง ๆ ได้ภายในปีการศึกษา 2564  
 

3. การพัฒนาระบบงานสุขภาพด้านจิตใจสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมกับศูนย์

ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาระบบงานสุขภาพนักเรียนในหลายด้าน ทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 

ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนประจำปี การจัดทำคู่มือและสื่อความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะ COVID – 19 

พฒันาระบบการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหแ้ก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม ่และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนและศูนย์ศรีพัฒนไ์ด้เริ่มดำเนินงานโครงการความร`วมมือในการดูแล

รักษาและป|องกันป}ญหาสุขภาพจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคPเพื่อบูรณาการให>ความช`วยเหลือนักเรียนที่

มีภาวะเครียดหรือป}ญหาจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาระบบการส`งต`อสำหรับความต>องการเข>ารับการรักษาหรือบริการทางการแพทยP โดย 

โรงเรียนได>เริ่มทดลองระบบการให>บริการสุขภาพด>านจิตใจดังกล`าวแก`นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 1 ปIการศึกษา 2563 และคาดว`าจะ

ดำเนินการให>ครอบคลุมทุกระดับชั้นได>ในปIการศึกษา 2564  
 

4. การดำเนินการเตรียมความพร;อมเพื่อรับมือและแก;ปlญหาสถานการณ]ปlญหาฝุnน PM 2.5 ในสถานศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม8 ปPการศึกษา 2564 จากปัญหาสภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมักเกิดขึ้น

ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมนั้น ในเรื่องดังกล่าวโรงเรียนสาธิตฯ ไดด้ำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว ดังนี้  

1) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและแก้ปัญหาสถานการณ์  

2) สำรวจ ทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 

3) จัดหาเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมให้ครบทุกห้องเรียน โดยในปีนี้โรงเรียนได้จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องฟอก

อากาศเพิม่เติมนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วบางส่วนอีกจำนวน 45 ตัว นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคจากสมาคมผู้ปกครองฯอีกจำนวน 5 ตัว 

4) พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน หรือ SATIT CMU AQI Monitor 

เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพอากาศในห้องเรียนมีความปลอดภัย 

5) ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำลดฝุ่นบริเวณต่าง ๆ  

6) จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) สำหรับให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งาน 

7) จัดเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้พร้อมรองรับการจัดการสอนในช่วง

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทีเ่ริ่มมีผลต่อสุขภาพ  
 

5. การพัฒนาระบบกายภาพและส่ิงแวดล;อม  

1) การก่อสร้างอาคารอาคารศูนย]ปฏิบัติการวิชาชีพครูท่ีมีความเชี่ยวชาญด;านศาสตร]การสอนแนวใหม8 

(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม8 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม`ได>อนุมัติให>มีการดำเนินงาน

ก`อสร>างอาคารอาคารศูนยPปฏิบัติการวิชาชีพครฯู ให>แก` ผู>ชนะการเสนอราคา คือ กิจการร`วมค>าห>างหุ>นส`วนจำกัด นครเชียงรายทวีศักดิ์

วัสดุ-คอนกรีต – บริษัท ฟ|าเพชรภู จำกัด) วงเงินค`าจ>าง 141,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น ซึ่งโครงการดังกล`าวมี

แผนการดำเนินงานการก`อสร>างนับจากวันลงนามในสัญญา (29 มกราคม 2564) สิ้นสุดสัญญา 22 กุมภาพันธP 2565 ระยะเวลา 390 วัน 

และคณะศึกษาศาสตรP ได>ดำเนินการประกวดราคาผู>ควบคุมงานก`อสร>างอาคารโดยมี บริษัท อินเตอรP ดีไซนP แอนดP คอนซัลทPส จำกัด 

เป�นผู>ชนะการเสนอราคา  
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2) โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการเรียนการสอนวิชา

อุตสาหกรรมและงานช่าง สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต นั้น บัดนี้การดำเนินงานปรับปรุงอาคารดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่

เรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 

3) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา และห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และห้องเรียนดังกล่าวในช่วงปิดภาคเรียนและคาดว่าจะ

พร้อมเปิดให้ใช้งานไดใ้นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

 

   การดำเนินงานปsองกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ของโรงเรียน   
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ระลอกใหม่ทวีความรุนแรง โดยใน

ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นกว่าการระบาดในครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โรงเรียนสาธิตฯ จึงได้มีประกาศและกำหนดมาตรการต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 เป็นรูปแบบ

ออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน – วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564  

2) งดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2564 

3) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมผู้บริหารพบ

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 เป็นการประชุมผู้ปกครองและการมอบตัว

นักเรียนผ่านระบบออนไลน์  

4) เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค อาทิ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี

การศึกษา 2563 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี

การศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์ 

5) กำหนดแนวปฏิบัตแิละมาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ Work from Home สำหรับคณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน 

6) กำหนดแนวปฏิบัติการให้บริการและการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยงดการให้บริการแก่
บุคคลทั่วไปและจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นประจำ   

7) กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักเรียน โดยกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องกรอกแบบประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้นและ
ประวัติการสัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID-19 สัปดาห์ละครั้ง รวม 4 สัปดาห์ ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน โดยจะเปิดระบบให้นักเรียนกรอกแบบ

ประเมินฯ ดังนี้  

 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันเสาร์ที ่24 เมษายน 2564 

 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน – วันเสาร์ที ่1 พฤษภาคม 2564 

 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 6 – วันเสาร์ที ่8 พฤษภาคม 2564 

 ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกำชับให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแลตอบแบบประเมินตามวันที่กำหนด ทั้งนี้โรงเรียนได้

มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและติดตามการกรอกแบบประเมินสุขภาพของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลทุกสัปดาห์  

 อย่างไรก็ตาม ประกาศและมาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีเพิ่มเติม โดยมีความจำเป็นต้อง

ประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ ของภาครัฐ โรงเรียนจึงขอความ

ร่วมมือผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทัง้จากอาจารย์ที่ปรึกษาและสื่อต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ เว็บไซตแ์ละ Line 

Official SATIT CMU  
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การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของรัฐบาล  
 

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของรัฐบาล สำหรับค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน 

ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้ปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองดำเนินการ

ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้  

1. ผู้ปกครองดำเนินการซื้อเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร(การจัดซื้อควร
อยู่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน) 

ลำดับ รายการ ม.ต้น (ม.1 - ม.3) ม.ปลาย (ม.4 - ม.5) 

1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 450 บาท 500 บาท 

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาท 230 บาท 
 

2. เมื่อผู้ปกครองดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน 
พร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร(ของผู้ปกครอง)ที่ต้องการให้ทางโรงเรียนโอนเงินคืนเข้าบัญชี โดยการสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ประเภทออมทรัพย ์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีที่ชัดเจน ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2564  

3. อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน พร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก 
(ของผู้ปกครองนักเรียน) ส่งให้ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง (ระหว่างวันที่ 14 -18 มิถุนายน 2564) หากพ้นกำหนดโรงเรียน 

จะดำเนินการจัดทำระบบเงินคืนให้แก่ผู้ปกครอบในรอบถัดไป 

4. ฝ่ายการเงินทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน หากไม่ถูกต้องจะส่งคืนอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อส่งให้กับนักเรียน
แก้ไขให้ถูกต้องและส่งกลับที่ฝ่ายการเงิน (ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564) 

5. ฝ่ายการเงินจัดทำรายการและส่งรายละเอียดใหธ้นาคารและดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ปกครอง โดยผู้ปกครอง
จะได้รับเงินตั้งแตว่ันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
  

กิจกรรมท่ีสำคัญก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

 

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู;เกี่ยวข;อง ระดับชั้น 

จันทรPที่ 3 พฤษภาคม 16.45 – 18.30 น ผู>บริหารพบผู>ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปI

ที่ 1 ปIการศึกษา 2564 ผ`านระบบออนไลนP 

ผู>ปกครองและนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปIที่ 1 

ศกุรPที ่7 พฤษภาคม 16.30 น. ประกาศรายชื่อนักเรยีนตามแผนการเรียนระดับ 

ชั ้นมัธยมศึกษาปIที ่ 4 ปIการศึกษา 2563 ที่

เว็บไซตPของโรงเรียนสาธิตฯ 

ผู>ปกครองและนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปIที่ 4 

เสารPที่ 8 พฤษภาคม 13.00 – 15.30 น. มอบตัวนักเรียนเข>าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 4  

ปIการศึกษา 2564 ผ`านระบบออนไลนP 

ผู>ปกครองและนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปIที่ 4 

พฤหัสบดทีี่ 13 พฤษภาคม 08.15 – 12.00 น. อบรมการใช>งานระบบ CMUD LMS และ

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปIที่ 1 ผ`านระบบออนไลนP 

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปIที่ 1 

เสารPที่ 22 พฤษภาคม  09.30 – 12.00 น. ประชุมผู>ปกครองและนักเรยีนที่สนใจ

ลงทะเบียนเรียนร`วมรายวิชาตามโครงการ

ธนาคารหนว̀ยกิต มหาวิทยาลเชียงใหม`  

ผู>ปกครองและนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู;เกี่ยวข;อง ระดับชั้น 

พฤหัสบดทีี่ 27 พฤษภาคม 09.00 – 10.30 น. นักเรียนพบอาจารยPทีป่รึกษาผ`านระบบออนไลนP นักเรียนทุกระดับชั้น 

วันศุกรPที่ 28 พฤษภาคม ตามเวลาที่กำหนด

ของแต`ละระดับชั้น 

นักเรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 

ผ`านระบบออนไลนP 

นักเรียนทุกระดับชั้น 

วันศุกรPที่ 28 พฤษภาคม 13.00 – 16.30 น. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปIที่ 4 ผ`านระบบออนไลนP 

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปIที่ 4 

อังคารที่ 1 มิถุนายน เปuดภาคเรียนที่ 1 ปIการศึกษา 2564 

 

เนื ่องจากขณะนี้สถานการณPการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังมีความรุนแรงโดยจังหวัด

เชียงใหม`ถูกกำหนดให>เป�นจังหวัดที่อยู`ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้น โรงเรียนจึงขอความร`วมมือผู>ปกครองได>ติดตามข`าวสารและประกาศ

ต`าง ๆ ของโรงเรียนที่เว็บไซตPโรงเรียนสาธิต www.satitcmu.ac.th และจากอาจารยPที่ปรึกษา และโอกาสนี้ผมขออำนาจคุณพระศรี

รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถืออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจาก COVID-19 แล้วพบกันอีกครั้งใน สรรสาระ 

ฯ ฉบับที่ 21 ในโอกาสการประชุมผู>ปกครองเพื่อรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปIการศึกษา 2564 ครับ 

 

 

                                                                                        
                                                                                ผู;อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ 


