
 

 

ท#านผู(ปกครอง  
 นานาสรรสาระ ฉบับที่ 24 นี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนได>กำหนดให> วันเสารAที่ 20 สิงหาคม 2565 เปIนวันประชุม

ผู>ปกครองเพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปRการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX ทั้งนี้เพื่อให>ผู>ปกครองได>

ทราบขXาวสารและกิจกรรมที่สำคัญตXาง ๆ ของโรงเรียนในชXวงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2565  ผมจึงขอใช>สรรสาระฉบับนี้

ประชาสัมพันธAขXาวสารและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นให>ผู>ปกครองได>ทราบ ดังนี้   
 

 

 สรุปผลการแข#งขันสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมสE”  
  

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX ได>เข>ารXวมการแขXงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมสA”   ระหวXาง

วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  โดยนักเรียนที่เข>ารXวมการแขXงขันได>รับ

รางวัลตXาง ๆ โดยสรุปดังนี้ 

ชนิดกีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม 

กรีฑา 2 8 6 16 

กอลEฟ - 1 - 1 

เทเบิลเทนนิส - - 1 1 

บาสเกตบอล - - 1 1 

แบดมินตัน - - 1 1 

เปตอง 1 - - 1 

ฟุตซอล - - 1 1 

ฟุตบอล - - - 0 

ลีลาศ 2 2 1 5 

วอลเลยEบอล 2 1 - 3 

ว#ายน้ำ 1 3 11 15 

หมากกระดาน 2 2 1 5 

ฮอกกี้ 5 1 - 6 

รวม 15 18 23 56 
 

** รางวัลพิเศษ 

1. ถ>วยรางวัลคะแนนรวมทีมกรีฑา ระดับมัธยมศึกษาตอนต>น (ชาย) 

2. รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม กีฬาฟุตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต>น 

ฉบับที่ 24 เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2565 
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รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (MVP)   

ลำดับ ประเภท ชนิดกีฬา รายชื่อ ระดับชั้น 

1 หมากกระดาน หมากรุกสากล เด็กหญิงสิริน         บุตรสำราญ ม.3 

2 วอลเลยAบอล ม.ต>น หญิง เด็กหญิงเอมปรีดิ์    บัวเล็ก ม.2 

3 วอลเลยAบอล ม.ปลาย หญิง นางสาวเจสิตา       มณีจันทรA ม.6 

4 ฮอกกี้ 6 คน ทีมหญิง นางสาวลลิตนภัส   ปะสะสุข ม.4 

5 ฮอกกี้ 6 คน ทีมชาย นายภูบดี             เกสรเกศรา ม.6 

6 ฮอกกี้ กลางแจ>ง ทีมหญิง นางสาวกัญญพัชร   ตรีวิทยา ม.6 

7 ฮอกกี้ กลางแจ>ง ทีมชาย นายภัทรพล          เลิศผดุงสุข ม.4 

8 ฮอกกี้ ในรXม ทีมหญิง นางสาวสลิล         จตุรัตนA ม.4 

 

 นอกจากการเข>ารXวมการแขXงขันแล>ว ในปRนี้ยังถือเปIนปRที่มีความพิเศษกวXาปRอื่น ๆ ที่ผXานมาของการเข>ารXวมการแขXงขันกีฬา

สาธิตสามัคคี กลXาวคือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX ได>เข>ารXวมพิธีการรับถ>วยเกียรติยศและธงประจำการแขXงขันกีฬาสาธิต

สามัคคี ครั้งที่ 46 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX จะเปIนเจ>าภาพการจัดการแขXงขันในชื่อการแข#งขัน “ฉัททันตEเกมสE” โดยจะ

จัดขึ้นระหว#างวันเสารEที่ 4 - วันศุกรEที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ผู>ปกครองสามารถติดตามขXาวสารกิจกรรมและการดำเนินงานด>าน

ตXาง ๆ ของการแขXงขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ที่โรงเรียนสาธิตของเราจะเปIนเจ>าภาพได>ที่ Facebook : กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 

46 "ฉัททันตEเกมสE"  
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       ผลงานด(านวิชาการของนักเรียน 
 

1. นักเรียนที่ได(รับรางวัลจากการแข#งขันฟkสิกสEโอลิมปkกระดับชาติ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม  พ.ศ.2565 ณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1) นางสาวจินดามณี ศรีสว#าง ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6/1  รางวัลเหรียญเงิน 

2) นางสาวภัทรพร คำนึงสิทธิ ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6/7  รางวัลเหรียญทองแดง 
 

2. นายโชติวัฒนE ตั้งสถาพร ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 4/2 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท จากกิจกรรมการแขXงขัน Science 

Communication ระดับประเทศ ประเภทอายุต่ำกวXา 18 ปR ในการพูดเกี่ยวกับหัวข>อ "ความเข>าใจผิดที่เกี่ยวกับ AI" ที่ทาง

โครงการได>กำหนด เพื่อให>สังคมได>ตระหนัก เสริมสร>างความเข>าใจ ตลอดจนให>ความรู>แกXผู>รับชม ในงาน AI Robotics for All 

Expo 2022 วันเสารAที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565   ณ ลานชั้น 1 ห>างสรรพสินค>าเซนทรัลพลาซXาพระราม 9 กรุงเทพมหานคร 

และ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท และรับสิทธิ์เข>ารXวมการแขXงขันในระดับประเทศ จากกิจกรรมการแขXงขัน 

Science Communication ประจำภาคเหนือ ประเภทอายุต่ำกวXา 18 ปR ในการพูดเกี่ยวกับหัวข>อ "AI กับขXาวสารในชXวงเวลา

นั ้น ๆ" ในงานสัปดาหAวิทยาศาสตรAแหXงชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปR 2565 เมื ่อวันที ่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ              

คณะวิทยาศาสตรA มหาวิทยาลัยแมXโจ> จังหวัดเชียงใหมX 

3. นางสาวภิญญาพัชญE ปริศนานันทกุล ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 5/4  และนางสาว อรชพร มะลิมาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 4/4                 

ได>รับรางวัลจากการเข>ารXวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรA รายการตXาง ๆ ดังนี้ 
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1) รางวัลเหรียญทอง (ชมเชย) การแขXงขันโครงงานวิทยาศาสตรA ประเภททดลอง  จากโครงการ     การแขXงขัน

วิทยาศาสตรAวิชาการ ครั้งที่ 1 ชิงถ>วยพระราชทานฯ ฉลองครบรอบ 100 ปR  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคA เมื่อ

วันที1่8 สิงหาคม พ.ศ 2565 

2) รางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาหAวิทยาศาสตรAแหXงชาติ

สXวนภูมิภาค ประจำปR 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตรA มหาวิทยาลัยพะเยา    เมื่อวันที2่0 สิงหาคม พ.ศ 2565 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 เหรียญเงิน การแขXงขันโครงงานระดับนานาชาติ  ซึ ่งจัดโดยประเทศอินโดนีเซีย  

ประจำปR 2022 ในรอบ International Student Research and Innovation Fair  2022 โดยการสัมภาษณAผXาน

ระบบออนไลนA     เมื่อวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2565   

3. นายธีรดนยE สุริยะชัย ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 5/2  รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ระดับประเทศ จากโครงการ

ทดสอบวัดความรู>วิทยาศาสตรA General English Proficiency Test (สอบ Online) ครั้งที ่ 37 ประจำปRการศึกษา 

2565 จัดโดยบริษัทเสริมป�ญญา จำกัด  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

 นักเรียนที่มีผลงานด(านคุณลักษณะที่พึงประสงคE 
 

1. นายภูมิรพี วีระพันธE และนายชิติพัทธE ชัยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 5/2 รางวัลต(นแบบคนดีศรีเชียงใหม# ประจำปp 2565 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยฟารAอีสเทิรAน เชียงใหมX 

2. นางสาวปkยะธิดา  บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6/3 รางวัลต(นกล(าเสมาคุณาธร ประจำปp 2565  โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

รXวมกับชมรมวัฒนธรรมสXงเสริมเด็กและเยาวชนต>นแบบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 

3. นายสองเกษม อูปจันทรE ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 5/4 รางวัลเยาวชนดีเด#นแห#งชาติ สาขาคณิตศาสตรE วิทยาศาสตรE และ

เทคโนโลยี ประจำปp 2565  งานวันเยาวชนแหXงชาติประจำปR 2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 

4. นางสาวภิญญาพัชญE ปริศนานันทกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 5/4  รางวัลYoung Smart  ประจำปp 2565 ระดับจังหวัด จาก

กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

5. นางสาวอรชพร มะลิมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 4/4 และ เด็กหญิงปพิชญา นาคพน ชั้นมัธยมศึกษา ปRที่ 2/3  รางวัลเยาวชน

ผู(มีผลงานระดับต#างประเทศ ประเภทบุคคล เนื่องในงานวันเยาวชนแหXงชาติ 2565  โดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

เชียงใหมX 

 

   นักเรียนที่มีผลงานด(านกีฬา และดนตร ี
 

Ø ด(านกีฬา 

1. เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ  ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 3/5 นักกีฬาหมากรุก สากลทีมชาติไทย ได>รับรางวัลจากการเข>ารXวมการ

แขXงขันหมากรุกสากล รายการตXาง ๆ ดังนี้ 

1) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสุภาพสตร ี(คัดเลือกอันดับที่ 1 และ 2) จากการแขXงขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาทีม

ชาติไทย ระหวXางวันที่ 6-10 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแหXงประเทศไทย อาคารการกีฬาแหXง

ประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อทำการเก็บตัวฝ�กซ>อมและเดินทางไปเข>ารXวมการแขXงขันกีฬาซีเกมสA ครั้งที่ 32 ณ กรุง

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหวXางวันที่ 5-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

2) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ#น G14 และได>รับรางวัลพิเศษ ตำแหนXง Direct Title WFM (Women Fide Master)             

ของสหพันธAหมากรุกนานาชาติ (FIDE) จากการแขXงขันหมากรุกสากลรายการ Eastern Asia Youth Chess 

Championship 2022 เมื่อวันที่ 6-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ  
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2. เด็กหญิงจีรภัทรE นาปล(อง ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 1/1 รางวัลอันดับ3 (เหรียญทองแดง) ประเภทบุคคล Recurve                   

เหรียญทองเเดง ระยะ18 เมตร การเเขXงขันกีฬายิงธนูชิงเเชมป�ประเทศไทย ประจำปR 2565ณ สนามยิงธนูหัวหมาก             

การกีฬาประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 -20 สิงหาคม พ.ศ.2565 

3. นายธนนทE ธนิยผล ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขXงขันกีฬาแบดมินตัน ประเภท ทีมชาย จาก

การแขXงขันกีฬาเยาวชนแหXงชาติ ครั้งที่ 33  พัทลุงเกมสA เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  และรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ชายเดี่ยวและชนะเลิศ ชายคู# การแขXงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ปR 2565 ครั้งที่ 42 จังหวัดลำพูน (รอบ

คัดเลือก) และได>รับเลือกเปIนตัวแทนนักกฬีาแบดมินตันของภาค 5 ไปแขXงขันในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 

4. นางสาวปุณิกา  จงไกรจักร ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6/5 รางวัลเหรียญทอง ประเภทธนู Recurve รุXน open ระยะ 70 เมตร 

และเหรียญทอง ประเภทธนู Recurve ระยะ 18 เมตร การเเขXงขันกีฬายิงธนูชิงเเชมป�แหXงประเทศไทย ประจำปR 2565             

เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาประเทศไทย 

5. เด็กชายสิรภพ กังวาลวงคE ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 3/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ชายเดี่ยว  ประเภทกีฬาเปตองการแขXงขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษา ปR 2565 ครั้งที่ 42 จังหวัดลำพูน   (รอบคัดเลือก) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
 

Ø ด(านศิลปะและดนตรี   

1. นางสาวรัศมิ์มาดา สมนาม ชั้นมัธยมศึกษาปRที่4/5 รางวัล Diamond Award  และ Special Award : Best Troupe 

Title of Dance :  Breezy Happiness Dance Category :  National Dance Age Division :  Senior Size Division : 

Troupe และ รางว ัล  Platinum Award  และ Special Award :  Best Small Group Title of Dance :  Sacred 

Golden Flowers Dance Category : National Dance Age Division : Senior Size Division : Small Group  รายการ 

International Online Dance Competition 2022 

2. นางสาวอรชพร มะลิมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 4/4 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ประเภทระบำเดี่ยว บัลเล#ตEคลาสสิค  และ 

เด็กหญิงปพิชญา นาคพน ชั้นมัธยมศึกษา ปRที่ 2/3  รางวัลเหรียญทอง ประเภทระบำเดี่ยว หลักสูตรคอนเทมโพรารี่              

การแขXงขัน A.T.O.D international dance competition 2022  จาก Australian teachers of dancing International 

3. เด็กชายเมธวิน แก(วมรกต ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 1/4 วง Peanut  รางวัลดีเด#น การประกวด YTMF2021    รอบชิงชนะเลิศ 

การประกวด Band Challenge รุXนอายุไมXเกิน 22 ปR และรุXนอายุไมXเกิน 15 ปR เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห>อง

ประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร 

 
 

 กิจกรรมที่สำคัญ เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน  2565 
 

1. กิจกรรมรับน(องขึ้นดอย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม#  

ด>วยสถานการณAการแพรXระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ที ่ส XงผลกระทบลดลงในปRน ี ้  โรงเร ียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมXจึงจัดให>มีการจัดกิจกรรมรับน>องขึ้นดอย ขึ้น ในวันเสารAที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ เส>นทางธรรมชาติสุเทพ-ปุย และ

พระธาตุดอยสุเทพในวันเสารA โดยมีวัตถุประสงคAเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของโรงเรียน และนำนักเรียนและบุคลากรเข>านมัสการ           

พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเปIนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูXบ>านคูXเมืองเชียงใหมX  โดยในปpนี้โรงเรียนสาธิตได(รับเกียรติจากท#านอธิการบดี ศาสตราจารยE 

ดร.นพ.พงษEรักษE ศรีบัณฑิตมงคล มาเป�นประธานในพิธีเปkดกิจกรรม และ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตรA และ              

อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทนA ผู>อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมXกลXาวต>อนรับ   
 



6 

 

 
 

2. แสดงความยินดีแก# ศาสตราจารยE ดร.นายแพทยEพงษEรักษE ศรีบัณฑิตมงคล ในโอกาสได(รับการโปรดเกล(าโปรดกระหม#อม

แต#งตั้ง ให(ดำรงตำแหน#งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม# 

คณะศึกษาศาสตรA มหาวิทยาลัยเชียงใหมX และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX นำโดย รองศาสตราจารยA ดร.เกียรติสุดา 

ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตรA อาจารยA ดร.ศักดา สวาทะนันทนA ผู>อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และผู>บริหาร คณาจารยA นักเรียน เข>า

แสดงความยินดีแกX ศาสตราจารยA ดร.นายแพทยAพงษAรักษA ศรีบัณฑิตมงคล ในโอกาส ได>รับการโปรดเกล>าโปรดกระหมXอมแตXงตั้ง ให>

ดำรงตำแหนXงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมX ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 
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3. การจัดกิจกรรมการอบรมให(ความรู(เรื่อง การป�องกันการกรูมมิ่ง : การตระเตรียมล#วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมX รXวมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงงของมนุษยA และมูลนิธิศานติวัฒนธรรม 

จัดการอบรม “รู>ทันกรูมมิ่ง” เรื่อง การป¦องกันการกรูมมิ่ง : การตระเตรียมลXวงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน เพือ่เปIนการป¦องกันการ 

ล Xวงละเป §ดทางเพศในเด ็ก ผ Xานสื่อ

ออนไลนA และเพื่อเปIนการสร>างเกราะ

ป ¦องก ันการกร ูมม ิ ่ งท ั ้ ง ในร ูปแบบ

ออนไลนAและในชีวิตจริง ให>แกXนักเรียน

โรงเรียนสาธติฯ ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 

2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห>อง

ป ร ะ ช ุ ม ช ั ้ น  3 อ า ค า ร เ ร ี ย น แ ล ะ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  โ ร ง เ ร ี ย น ส า ธิ ต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมX 

 
 

 

4. กิจกรรมเตรียมความพร(อมด(านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณE ประจำปpการศึกษา 2565 

ศูนยAแนะแนวและให>คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX จัดกิจกรรมเตรียมความพร>อมด>านบุคลิกภาพเพื่อการ

สอบสัมภาษณA ประจำปRการศึกษา 2565 เพื่อเปIนการเตรียมความพร>อมให>แกXนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมX ได>มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให>พร>อม ตลอดจนมีความมั่นใจในการกล>าแสดงออกอยXางเหมาะสม เพื่อที่จะ

เข>าสูXการสอบเข>าศึกษาตXอระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตXอไป โดยกิจกรรมดังกลXาว โรงเรียนได>รับเกียรติจาก  

อาจารยA ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐA 

รองผู>อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมX และ

อาจารยAประจำสาขาว ิชาจ ิตว ิทยา

การศ ึกษาและการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตรA มหาวิทยาลัยเชียงใหมX 

เป Iนว ิทยากร เพ ื ่อให >ความร ู >และ

ประสบการณAในการบรรยาย เร ื ่อง 

การเตรียมตัวด>านบุคลิกภาพเพื่อการ

สอบสัมภาษณA ให >แก Xน ักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปRที่ 6 ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมX ในวันจันทรAที่ 

22 ส ิ งหาคม 2565 ระหว X า ง เวลา 

14.30 – 16.30 น .  ณ  อ า ค า ร

หอประชุม 50 ปR ชั้น 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมX 
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5. การต(อนรับคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการห(องเรียนวิทยาศาสตรE วมว.-มช.  

ระหว Xางว ันพ ุธท ี ่  31 ส ิงหาคม - ว ันพฤหัสบดีท ี ่  1 ก ันยายน 2565 รองศาสตราจารย A ดร.พาส ิทธ ิ ์  หล Xอธ ีรพงศA                              

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรA วิจัย และนวัตกรรม พร>อมด>วยคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-

โรงเรียน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหมX – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX ระหวXางวันที่ 31 สิงหาคม - 1 

กันยายน 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการห>องเรียนวิทยาศาสตรAในโรงเรียน และ รXวมลงนามในพิธีลงนามแสดงเจตนารมณA

การดำเนินงานโครงการห>องเรียนวิทยาศาสตรAในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระหวXาง

คณะอนุกรรมการประเมินผลและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียน เข>ารXวมโครงการวิทยาศาสตรAในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ

มหาวิทยาลัยระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหมX และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX โดยมี ศาสตราจารยA ดร.นพ.พงษAรักษA ศรี

บัณฑิตมงคล คณะผู>บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหมXให>การต>อนรับและรXวมเปIนสักขีพยานในการลงนามความรXวมมือ  ณ ห>องประชุม

ตะวัน กังวานพงศA อาคารยุทธศาสตรA สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมX เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 

 

6. พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปpการศึกษา 2565  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปRการศึกษา 2565 ให>แกXนักเรียนที่ได>รับทุนการศึกษา 

โดยมี อาจารยA ดร.ศักดา  สวาทะนันทนA ผู>อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX เปIนประธานในพิธี และได>รับเกียรติจาก                 

ผศ.อาคม  ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเกXาคณะศึกษาศาสตรA มหาวิทยาลัยเชียงใหมX คุณมรกต  ยศธำรง กรรมการสมาคม

ผู >ปกครองและคร ูโรงเร ียนสาธ ิตมหาว ิทยาลัยเช ียงใหมX ค ุณสุธาล ี  ทองมี ผ ู >แทนประธานชมรมศิษย Aเก Xาโรงเร ียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมX และผู >อ ุปการคุณทุนการศึกษา เข>าร Xวมพิธี ในวันศุกรAที ่ 9 กันยายน 2565  เวลา 10.30 - 11.30 น.                      

ณ ห>องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX 
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7. การเข(าร#วมการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมสE” 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX เข>ารXวมการแขXงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมสA” ระหวXางวันที่ 3-9 

พฤศจิกายน 2565  ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุร ี
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8. การรับมอบถ(วยและธงประจำการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46  

รองศาสตราจารยA ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตรA และ อาจารยA ดร.ศักดา สวาทะนันทนA ผู>อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX เข>ารXวมพิธีมอบถ>วยประจำการแขXงขันและธงประจำการแขXงขันสูXเจ>าภาพการจัดการแขXงขันกีฬา

สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันตAเกมสA” ระหวXางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX 
 

 

9. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสาธิต ร#วมปฏิบัตงิานจิตอาสาช#วยงาน CMU Chiang Mai Marathon 2022   

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX รXวมกิจกรรมจิตอาสาชXวยงานบริการน้ำดื่ม จุดพยาบาล และ       

ให>กำลังใจนักวิ่งใน CMU Chiang Mai Marathon 2022  เมื่อวันอาทิตยAที่ 13 พฤศจิกายน 2565  ณ บริเวณโรงอาหารและหน>าอาคาร

สาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX   
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10. กิจกรรมแนะแนวการสมัครเรียนต#อประเทศสหรัฐอเมริกาและทุนการศึกษา 
 

ศูนยAแนะแนวและให>คำปรึกษา โรงเรียน

สาธิตฯ รXวมกับ Education USA สถานทูต

สหร ัฐอเมร ิกาประจำประเทศไทย และ 

University of San Francisco ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การ

สมัครเรียนตXอประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ทุนการศึกษา ให>แกXนักเรียนที่สนใจ จำนวน 

54 คน เมื ่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห>องประชุมชั้น 3 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมX 

 
 

11. การทดสอบวัดความรู(พื้นฐานทางการเรียนเพื่อเข(าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปpที่ 1 ปpการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม#  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX ได>กำหนดให>มีการ

ดำเนินงานจัดการทดสอบความรู>พื้นฐานทางการเรียนเพื่อ

เข>าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 1 ปRการศึกษา 2566  เมื่อ

วันอาทิตยAที ่ 20 พฤศจิกายน 2565 โดยการดำเนินงาน

ดังกลXาวโรงเรียนได>รับความรXวมมือจากหนXวยงานตXาง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื ่อให>การบริการแกX

นักเรียนและผู>ปกครองที่เข>ารXวมการทดสอบเปIนอยXางดี ทั้งนี้

โรงเร ียนกำหนดให>มีการประกาศผลการคัดเลือกในวัน

พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2566 ผXานระบบรับสมัครที่เว็บไซตA

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมX   
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นอกจากขXาวสารและกิจกรรมดังที่กลXาวมา ผู>ปกครองสามารถติดตามขXาวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได>ที่

เว็บไซตAโรงเรียนสาธิต และเชิญชวนผู>ปกครองชXวยกดติดตาม Facebook : กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันตEเกมสE" และพบกัน

อีกครั้งใน สรรสาระ ฯ ฉบับที่ 25 ในโอกาสการประชุมผู>ปกครอง เพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2  ปRการศึกษา 2565 ครับ 

 

 

                                                                                        
                                                                                ผู(อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ 


