
 

 
 

ท#านผู(ปกครอง  
 นานาสรรสาระ ฉบับที่ 23 นี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนได>กำหนดให> วันเสารAที่ 20 สิงหาคม 2565 เปIนวันดูผลการ

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปOการศึกษา 2565 ผRานระบบออนไลนA  และเพื่อให>ผู>ปกครองได>ทราบขRาวสารและกิจกรรมที่สำคัญตRาง ๆ ของ

โรงเรียนในชRวงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565  ผมจึงขอใช>สรรสาระฉบับนี้ประชาสัมพันธAขRาวสารและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น             

ในอนาคตให>ผู>ปกครองได>ทราบ ดังนี้   
 

 

สรุปผลการเข(าศึกษาต#อระดับอุดมศึกษา ป=การศึกษา 2565 
 

สรุปผลการเข>าศึกษาตRอระดับอุดมศึกษา ปOการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6 ปOการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมR  มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

 

ฉบับที่ 23 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 
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ข#าวสารผลงานด(านวิชาการของนักเรียน 
 

1. นายพงศกร พรมมิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6/7 โครงการห>องเรียนวิทยาศาสตรA ได>รับรางวัลการแขRงขันโอลิมป`กวิชาการ รายการดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง การแขRงขันวิทยาศาสตรAโลกและอวกาศโอลิมป`กระดับชาติ ครั้งที่ 2 TESO 2022 เมื่อวันที่ 28 

พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.  2565 ณ คณะวิทยาศาสตรA จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย 

2. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค การแขRงขันวิทยาศาสตรAโลกและอวกาศโอลิมป`กระดับชาติ ศูนยAสอวน.                        

คณะวิทยาศาสตรA มหาวิทยาลัยเชียงใหมR 

3. ได(รับคัดเลือกเปQนผู(แทนประเทศไทย เข>ารRวมการแขRงขันวิทยาศาสตรAโลกและอวกาศโอลิมป`กระหวRางประเทศ ครั้งที่ 15 

ระหวRางวันที่ 25-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ เมืองอาออสตา สาธารณรัฐอิตาลี 
 

2. นายมาฬุต วงคSเตปTน ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6/7 โครงการห>องเรียนวิทยาศาสตรA รางวัลเหรียญทองแดง     การแขRงขันชีววิทยา

โอลิมป`กระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TBO19) ณ คณะวิทยาศาสตรA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA  เมื่อวันที่ 10 -13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

3.นางสาวภิญญาพัชญS ปริศนานันทกุล ชั้นมธัยมศึกษาปOที่ 5/4  รางวัลเหรียญทอง คะแนนสูงสุดเปIนอันดับ 3 ของประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการสอบแขRงขันคณิตศาสตรAนานาชาติ Philippine International Mathematical Olympiad 

2022 Heat round และได>เปIนตัวแทนประเทศไทยไปแขRงขันในรอบ international round ระดับนานาชาติ ในวันที่ 24 กันยายน 

พ.ศ.2565 
 

4.นายสองเกษม  อูปจันทรS ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/4 รางวัลเหรียญทอง การแขRงขันคณิตศาสตรAระดับนานาชาติ ในรายการ TIMO : 

Thailand International Olympiad 2021-2022 และได>รับเหรียญทองทั้งรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย และรอบ Final  
 

5.ผลการแข#งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป= พ.ศ. 2565 obecimso ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหมR (คัดเลือก

เข>ารอบสอง ระดับประเทศ)   วิชาคณิตศาสตรAและวิทยาศาสตรA ระดับมัธยมศึกษา      นักเรียนที่ได>รับรางวัล ดังนี้ 
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• วิชาคณิตศาสตรS ระดับมัธยมศึกษาตอนต(น 

1. นายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 4/1 รางวัลเหรียญทอง 

2. เด็กชายรณิศร  แสนหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่3/4 รางวัลเหรียญเงิน 

3. เด็กหญิงกมลนิตยA  โรจนะสิริ  ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่2/1 รางวัลเหรียญทองแดง 

4. เด็กชายจิรายุ  กังวาล  ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่2/2 รางวัลเหรียญทองแดง 

5. เด็กหญิงดารมิงคA  บุษดาคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่3/2 รางวัลเหรียญทองแดง 

6. เด็กหญิงนคนันทินี เสารAคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่3/2 รางวัลเหรียญทองแดง 

7. เด็กชายพศิน  พวงสมบัต ิ ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่2/4 รางวัลเหรียญทองแดง 

8. เด็กหญิงพีรดา  พงษAปลัด ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่2/4 รางวัลเหรียญทองแดง 

9. เด็กหญิงเมธาพร  พรมโนภาศ ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่2/4 รางวัลเหรียญทองแดง 

10. นางสาวศุภิสรา  วีระ  ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่4/1 รางวัลเหรียญทองแดง 

11. เด็กชายชายศุวิล  คำไชยวงคA ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่2/5 รางวัลเหรียญทองแดง 
 

 

นักเรียนท่ีมีผลงานด(านคุณลักษณะท่ีพึงประสงคS 
 

1. นางสาวภิญญาพัชญS ปริศนานันทกุล ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/4  รางวัลเกียรติคุณ พระกินรี  ประจำป= 2565 สาขาเยาวชน

ต>นแบบ ณ ห>องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมเมารีดอนเมืองแอรAพอรAต กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

2. เด็กชายจิรวัฒนS เข#งค(า ชั ้นมัธยมศึกษาปOที ่ 1/1 รางวัลเกียรติคุณ พระกินรี  ประจำป= 2565   สาขาเยาวชนต>นแบบ               

ณ  ห>องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมเมารีดอนเมืองแอรAพอรAต กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

3. นางสาวรวิสรา ชำนาญปรุ  ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6/5 รางวัลบุคคลต(นแบบคนดีศรีเชียงใหม# ประจำป= 2564 จัดโดยสำนักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยAจงัหวัดเชียงใหมR 

4. เด็กหญิงปพิชญา   นาคพน ชั ้นมัธยมศึกษาปOที ่ 2/3 เข>ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดี จากนายอิทธิพล   คุณปลื้ม 

รัฐมนตรีวRาการกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมรRวมสมัย กองทุนสRงเสริมศิลปะรRวมสมัย   เนื่องจากเปIน

เยาวชนที่ได>รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการแขRงขันเต>นระดับนานาชาติ ATOD international Dance Competition 2022  

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 

5. นางสาวบุญญิศา วานิชกุล ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/1 นางสาวปภาวรินทS เซี่ยงหลิว ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/1 และนางสาวปารยS 

ภูธรารักษS ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/2  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได>รับเงินรางวัล  30,000 บาท โครงการประกวดนโยบาย

ทางเลือก และแนวคิดริเริ่มพัฒนาชุมชนยั่งยืน (ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม) จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตรA จุฬาลงกรณA

มหาวิทยาลัย รRวมกับกระทรวงวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

6. ทีมมดงาน โครงการรRวมใจชRวยต>นยางนา:หมอต>นไม>  รางวัลชนะเลิศ 1 ใน 10 ทีมจิตอาสา ระดับประเทศ  ในโครงการ

จิตสำนึก  รักเมืองไทย จัดโดยสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 

สำนักปลัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยA โดยพันเอกสุวเทพ  ศิริสรณA  ผู>อำนวยการกองประชาสัมพันธA  สำนักงาน

เลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบทุนสนับสนุน ทีมมดงาน จำนวน 34,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการรRวมใจ

ชRวยต>นยางนา:หมอต>นไม> เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.  2565   สมาชิกทีมมดงาน ดังนี้ 

1. นางสาวภิญญาพัชญA  ปริศนานันทกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/4 

2. นายชิติพัทธA   ชัยมงคล   ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/2 

3. นางสาวอชรพร   มะลิมาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 4/4 
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7. .นางสาวปTยธิดา  อุ(ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/2  ได(รับคัดเลือกให(เปQนผู(แทนเยาวชนไทย เพียงคนเดียวที่ได>เข>ารRวมการ

ประชุมในเวทีระดับนานาชาติ NAM Youth Summit” (การประชุมสุดยอดเยาวชนของกลุRมประเทศไมRฝ�กใฝ�ฝ�ายใด) เมื่อ

วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอรAไบจาน   เปIนการประชุมสุดยอดผู>นำที่มีการอภิปราย

แบบโต>ตอบระหวRางเยาวชน NAM เกี่ยวกับป�ญหาทั่วโลกที่แท>จริง รวมถึงการฝ�กอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ NAM 

Model Simulation Exercise กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและถRายทอดความเปIนหนึ่งเดียวของเยาวชนสูRประชาคม 

ระหวRางประเทศอยRางเปIนระบบและยั่งยืน 

8. นางสาวอรชพร  มะลิมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 4/4  เข>ารับพระราชทานรางวัล ลูกที่มีความกตัญ�ูกตเวที   ตRอแมR  ประจำปO 

2565 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะหAฯ เนื ่องในโอกาสวันแมRแหRงชาติ ประจำปO 2565 โดยสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปOหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล>าฯ ให>สมเด็จพระเจ>าลูกเธอ เจ>าฟ�าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองคA ในการพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 12 

สิงหาคม พ.ศ.2565 

 

นักเรียนท่ีมีผลงานด(านกีฬา 
 

1. เด็กหญิงธิรดา พันธุSทอง ชั้นมธัยมศึกษาปOที่ 2/3 รางวัลชนะเลิศ การแขRงขันกอลAฟ หญิง รุRน 13-15 ปO และOverall รุRน

เยาวชนสมัครเลRน อายุต่ำกวRา 18 ปO จากรายการเก็บคะแนน ชมรมนักกอลAฟเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) Northern Thai 

Junior Golf Club 

2. นายสองเกษม  อูปจันทรS ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขRงขันหมากรุกสากล ประเภททีม 

ระดับอาเซียน รายการ ASEAN Age Group Chess Championships Open under 16 เมื่อวันที่19-21 เมษายน พ.ศ. 

2565 

3. ผลการแข#งขันหมากรุกสากล " 3rd Kad Suan Kaew Rapid Chess Cup 2022" ณ ศูนยAการค>ากาดสวนแก>วเชียงใหมR 

เมื่อวันที่ 25- 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565   นักเรียนที่ได>รับรางวัล ดังนี้ 

รุ#น Intermediate 

รางวัลชนะเลิศ    นายภูมิรพี  วีระพันธA  ชั้นมธัยมศึกษาปOที่ 5/2  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   นางสาวชญานิศ  มูตยะ  ชั้นมธัยมศึกษาปOที ่4/4 
 

4. ผลการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2021 (YTMF 2021) รอบคัดเลือกภาคเหนือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2565 ประเภท Yamaha Band Challenge รุRนอายุไมRเกิน 22 ปO วงดนตรี PEANUT ได>รับรางวัล Yamaha gold prize   

รายชื่อสมาชิกวงดนตรี ดังนี้ 

1) นางสาวศศิวรัญ    ขันทองนาค    ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 5/3 

2) เด็กชายเมธวิน   แก>วมรกต  ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 1/4 

3) นายณัชพล   โพธาภรณA  ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 4/3 
 

5. เด็กหญิงปพิชญา  นาคพน ชั้นมัธยมศึกษาปOที ่ 2/3 รางวัล HONOURABLEMENT การแขRงขันในรายการ 9 CSTD 

Thailand Dance Grand Prix 27-31 July 2022 ประเภทการแขRงขัน DEMI-CHARACTER SOLO (15 YEARS & UNDER)  

ณ โรงละครอักษรา คิงสAเพาเวอรA กรุงเทพ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

6. นายธนนทS ธนยิผล ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6/2 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 การแขRงขันกีฬาแบดมินตัน   ประเภท ทีมชาย จาก

การแขRงขันกีฬาเยาวชนแหRงชาติ ครั้งที่ 37  พัทลุงเกมสA เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ณ จังหวัดพัทลุง 
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7. เด็กชายณัฐนล สวัสดี  ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 3/2 รางวัลเหรียญเงิน ผลัดฟรีสไตลA 4*200 เมตร ชาย (รอบคัดเลือก) และ 

อันดับที่ 6 กรรเชียง 50 เมตร ชนิดกีฬาวRายน้ำ  จากการแขRงขันกีฬาเยาวชนแหRงชาติ  ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมสA  เมื่อวันที่ 4 

สิงหาคม พ.ศ. 2565   ณ จังหวัดพัทลุง 
 

 ข#าวสารกิจกรรมท่ีสำคัญ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  2565 
 
1. กิจกรรมค#ายพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 4 ป=การศึกษา 2565 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR ได>จัด

กิจกรรมคRายพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 4 ปOการศึกษา 2565 ขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่19 พฤษภาคม 2565 เวลา 

08.30 - 16.30 น.  ณ ห >องประช ุม 40 ปO  

คณะศึกษาศาสตรA มหาวิทยาลัยเชียงใหมR 

 
 

 
2. กิจกรรมค#ายพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 1 ป=การศึกษา 2565 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR ได>จัดกิจกรรมคRายพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 1 ปOการศกึษา 2565 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR ในวันศุกรAที่20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารสาธิตรวมใจ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมR 
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3. กิจกรรมทำบุญวันคล(ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม# 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR จัดกิจกรรมทำบุญวันคล>ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR โดยคณะ

ผู>บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน และแขกผู>มีเกียรติ เข>ารRวมพิธีทางศาสนาและรRวมถวายเครื่องไทยทาน แดRพระภิกษุสงฆAจำนวน                        

5 รูป เพื ่อ สร>างขวัญและกำลังใจให>แกRบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ อาคาร 50 ปO โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมR 
 

 
 

4. กิจกรรมพิธถีวายพระพรสมเด็จพระนางเจ(าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

ผู>บริหาร ตัวแทนคณาจารยA ตัวแทนนักเรียน รRวมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ>า

สุทดิา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ในวันพฤหัสบดีที2่ มิถุนายน 2565 ณ ลานหน>าเสาธง โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมR 
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5. ผู(อำนวยการโรงเรียนสาธิตและนักเรียนร#วมกิจกรรม มช.จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ(าฯ พระบรมราชิน ี 
 

ผู>บริหารและนักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR เข>า

รRวมกิจกรรม มช. จิตอาสา เฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ>าฯ 

พระบรมราชินี เนื ่องในโอกาส

ว ัน เฉล ิมพระชนมพรรษา 3 

มิถ ุนายน 2565 ในวันศุกรAที่3 

มิถุนายน 2565  ณ วัดผาลาด 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมR 

 
 

 
6. กิจกรรมงานฮับขวัญน(องหล(า ประจำป=การศึกษา 2565  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR พร>อมกับสมาคมผู>ปกครองและครู และชมรมศิษยAเกRา รRวมจัดงานฮับขวัญน>องหล>า 

ประจำปOการศึกษา 2565 เพื่อเปIนการต>อนรับและแสดงความยินดีให>กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปO               

ที่ 4 (โครงการ วมว.มช.) ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.45 - 18.00 น. ณ อาคารหอประชุม 50 ปO ชั ้น 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมR 
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7. พิธีไหว(ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม# ประจำป=การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR และกลุRม

บริหารงานกิจการนักเร ียน จ ัดพิธ ีไหว >ครู 

ประจำปOการศึกษา 2565 เพื่อให>นักเรียนได>

แสดงออกถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณ

ของครูบาอาจารยA ที่ได>อบรมสั่งสอน พร>อมทั้ง

ร Rวมก ันส ืบสานวัฒนธรรมอันดี ณ อาคาร

หอประช ุม 50 และ อาคารสาธ ิตรวมใจ                  

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 

 

 
 

8. กิจกรรมวันคล(ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตรS มหาวิทยาลัยเชียงใหม#  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR โดย อาจารยA ดร.ศักดา  สวาทะนันทนA ผู>อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR 

อาจารยAฐิติมา  อินทวงษA ผู>ชRวยผู>อำนวยการกลุRมงานวิชาการ และ นายศิริณัช  ติมัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 6/2 เข>ารRวมงานวัน

คล>ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตรA มช. "ครูดี สังคมดี 54 ปO ศึกษาศาสตรA มช." โดยรRวมนำเสนอผลงานในหัวข>อ "ความสำเร็จของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR ระดับมัธยมศึกษา" ในวันศุกรAที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห>องประชุม 40 ปO 

อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตรA มหาวิทยาลัยเชียงใหมR 
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9. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำป=การศึกษา 2565  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR  นำโดยอาจารยA ดร.ศักดา สวาทะนันทนA ผู>อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อาจารยAมนตรี 

แรงจัดงาน รองผู>อำนวยการกลุRมบริหารงานกิจการนักเรียน ตัวแทนอาจารยA และตัวแทนนักเรียน รRวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ

ป�จจัยไทยธรรม เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนเข>าพรรษา ประจำปOการศึกษา 2565 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ 

อำเภอเมืองเชียงใหมR จังหวัดเชียงใหมR 

 

 
 

 

10. กิจกรรมจิตอาสาบริจาคสิ่งของโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ   

ง า น จ ิ ต อ า ส า โ ร ง เ ร ี ย น ส า ธิ ต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมR นำของบริจาค 

ป ร ะ ก อ บ ด > ว ย  ข อ ง ใ ช > ใ น

ชีวิตประจำวัน  เสื้อผ>าสภาพดี ของเลRน

เด็ก, หนังสือนิทาน  อุปกรณAการเรียน, 

เครื่องเขียน  อุปกรณAป�องกันโรคไวรัสโค

โรนา(โควิด -19) โดยการขอรับบริจาค

เปIนเงินเพื่อนำไปจัดซื้อหน>ากากอนามัย 

เจลแอลกอฮอลAล>างมือ) พร>อมเงินจำนวน 

5,000 บาท โดยนำไปบริจาคให>น>อง ๆ 

เด็กกำพร>า ณ วัดดอนจั่น อำเภอเมือง 

จ ั งหว ั ด เช ี ย ง ใหมR  ในว ั นศ ุ ก ร A ท ี ่  8 

กรกฎาคม 2565 
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11. การแนะแนวและประชาสัมพันธSหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนกำเนิดวิทยS  

อาจารยA ดร.ศักดา  สวาทะนันทนA ผู>อำนวยการโรงเรียนสาธิต ให>การต>อนรับ ดร.พรสันตA เลิศวิทยาวิวัฒนA รองผู>อำนวยการ

ฝ�ายบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทยA จังหวัดระยอง ในโอกาสที่มาแนะแนวและประชาสัมพันธAหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนกำเนิดวิทยA ให>แกRนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต>นที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. 

ณ ห>องประชุมจรูญ จันทรAเครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR 

 

 
 
12. พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำป=การศึกษา 2564  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมRได>จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปOการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 20 และวันจันทรAที่ 

25 กรกฎาคม 2565  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR 
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13. กิจกรรมแนะแนวการเตรียมตัวเข(าศึกษาหลักสูตรนานาชาติและแพทยSรอบ Portfolio  

ศูนยAแนะแนวและให>คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR รRวมกับ Ignite by Ondemand จัดกิจกรรมแนะแนว 

inter insight @school เพื่อแนะแนวการเตรียมตัวเข>าหลักสูตรนานาชาติและแพทยAรอบ Portfolio และการติว BMAT ให>แกRนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม  50 ปO ชั้น 2 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR 
 

 
 
14. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู#หัว 

เนื่องในวันคล>ายวันพระราชสมภพพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร พระวชิรเกล>าเจ>าอยูRหัว  สมเด็จพระเจ>าอยูRหัว โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR โดยผู>อำนวยการโรงเรียน ผู>บริหาร คณาจารยA เจ>าหน>าที่ และนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณลาน

กิจกรรมหน>าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR 
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15. ร#วมกิจกรรมโครงการ ลูกช(าง มช. ร#วมใจต#อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม# 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR นำโดย อาจารยA ดร.ศักดา  สวาทะนันทนA ผู>อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นำนักเรียนชั้น ม.5 - 

6 ท ี ่ม ีจ ิตอาสาบริจาคโลหิต เข >าร Rวมกิจกรรมโครงการ ล ูกช >าง มช. ร RวมใจตRอช ีว ิต บร ิจาคโลหิตเพื ่อแมR ซ ึ ่งจ ัดโดย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมR เพื่อถวายเปIนพระราชกุศลแดRสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปOหลวง 

เน ื ่องในโอกาสทรงเจร ิญพระชนมพรรษา 90 

พรรษา โดยม ี  รองศาสตราจารย Aประ เสริ ฐ                

ฤกษAเกร ียงไกร ร ักษาการแทนรองอธ ิการบดี 

มหาวิทยาล ัยเช ียงใหม R  เป Iนประธานพ ิธ ี เป`ด                

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห>องประชุมพระ

ยาศร ี ว ิ ส า รวาจา  สำน ั ก ง านมหาว ิ ทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมR 

 

 
 

16. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ พระบรมราช

ชนนีพันป=หลวง  

คณะผู >บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมR นำโดย อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทนA ผู >อำนวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมR พร>อมด>วยคณาจารยA นักเรียนและเจ>าหน>าที่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปOหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียน ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 
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นอกจากขRาวสารและกิจกรรมดังที่กลRาวมา ผู>ปกครองสามารถติดตามขRาวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได>ที่

เว็บไซตAโรงเรียนสาธิต www.satitcmu.ac.th  และพบกันอีกครั ้งใน สรรสาระ ฯ ฉบับที ่ 24 ในโอกาสการประชุมผู >ปกครอง               

เพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปOการศึกษา 2565 ตRอไป ครับ 

 

 

                                                                                        
                                                                                ผู(อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ 


