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ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายมัธยม 
(ผู้อ านวยการ) น าคณะผู้บริหารของโรงเรียน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 09.30 น. 
ณ หอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช

ในโครงการดังกล่าว ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประธาน
ในพิธี เป็นผู้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ รวมถึงน าคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษายืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยรามค าแหงและประเทศชาติจนท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมาจวบปัจจุบัน
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“สถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ และเวที
สัมมนา Child Grooming ล่อลวงเด็กออนไลน์ 
ภัยร้ายที่ต้องจบ” วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
เ วล า  08.30-12.30 น .  ฝ่ า ยกิ จ ก ารนั ก เ รี ย น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายมัธยม)
ได้แก่ อาจารย์พันธุ์ ทิพย์ พัชรพศ์พรรณ และ
อาจารย์น้ าผึ้ง บุณยเกียรติ เข้าร่วมการแถลงผล
ส ารวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ และเวที
สัมมนา Child Grooming ล่อลวงเด็กออนไลน์ 
ภัยร้ายท่ีต้องจบ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ณ ห้องประชุม Sorrento ชั้น 3 อาคาร 
Grand Palazzoโรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ 
กรุงเทพมหานคร  การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
สืบเนื่องจากทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน และเพื่อเฝ้าระวังภัย
ออนไลน์ให้กับเด็ก และเยาวชน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) น าโดย ผศ.ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย 
รองคณบดีฝ่ ายโรง เรียนสาธิต  ฯ ฝ่ายมัธยม 
ในฐานะผู้ อ านวยการน าคณะผู้ บริหารและ
คณะกรรมการกีฬาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการอ านวยการกีฬาสาธิต
สามัคคี  ครั้ง ท่ี 45 "พิบูลบ ำเพ็ญเกมส์“               
ในวัน ส.8 ตุลำคม2565 ณ โรงเรียนสำธิต 
"พบูิลบ ำเพญ็เกมส"์ ม.บรูพำ จ.ชลบรุ ี

ส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจง
ความพร้อมของทางเจ้าภาพและเพื่อให้โรงเรียน
สาธิตทั้ง 21 แห่งเตรยีมตวัท่ีจะเขำ้รว่มกำรแข่งขนั
กีฬำสำธิตสำมคัคี ครัง้ท่ี 45 "พิบลูบ ำเพ็ญเกมส"์ 
ซึง่จะมีขึน้ระหว่ำงวนัท่ี 2-9 พฤศจิกำยน 65
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ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

ประจ าปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ในฐานะห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีส าเร็จการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 จากสถาบันการศึกษาแห่งนี้

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนจะได้น าประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพครูและเป็นแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพของชาติสืบไป

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 
"พิบูลบ าเพ็ญเกมส์"

ทีมฟุตบอล ม.ต้น ชาย ลูกพ่อขุนฯ เก็บ
ตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าชิงชัยศึกลูกหนัง กีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45"พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" 
ระหว่างวันที่ 2-9 พ.ย. 2565 ณ โรงเรียนสาธิต 
"พิบูลบ าเพ็ญ" ม.บูรพา จ.ชลบุรี

ฝากทุกท่านร่วมกันสนับสนุนและส่งก าลังใจให้เยาวชนนักฟุตบอลคว้าชัยในมหกรรมกีฬาของชาว
สาธิตทั่วประเทศในคร้ังนี้ด้วยกัน
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ลูกพ่อขุนนักกีฬาขี่ม้าคว้าอันดับ 1 
Thailand Championship 2022

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง เกิดเก้า รัตนพันธ์ นักเรียนชั้น
ม.3/4 ซึ่ ง เป็นตัวแทนนักกีฬาจากชมรมขี่ม้ า  Navamintra
Queen Mother Guard Equestrian Club -NQG เข้าร่วมการ
แ ข่ ง ขั น ขี่ ม้ า ร า ย ก า ร ชิ ง แ ช ม ป์ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย Thailand 
Championship 2022 ระหว่างวันท่ี 6-9 ตุลาคม 2565

ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กหญิง เกิดเก้า รัตนพันธ์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 จากรายการ Thailand Jumping 
Open Team (Art.273.3.3.1) 100 cm. (กระโดดข้ามเครื่องกีด
ขวางความสูง 1 เมตร)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ "เด็กชำยวรดร สกุล
ปักษ"์ นกัเรยีนชั้น ม. 1/2 ซึง่เป็นนกักีฬำแบดมินตันท่ี
อายุเพียง 12 ปี ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ "แบดมินตันเยำวชนชิงแชมป์เอเชีย 2022"
รุน่อำยไุม่เกิน 15 ปี และรุน่อำยไุม่เกิน 17 ปี 
Badninton Asia U17 & Junior Championships

โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่ งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 
ณ จังหวัดนนทบุรี

"แบดมินตันเยาวชน
ชิงแชมป์เอเชีย 2022"
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ทีมฟุตบอลชาย ม.ปลาย ลูกพ่อขุนฯ ลงสนามฝึกซ้อมระบบทีมและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าล่าเหรียญรางวัลในเกมส์ลูกหนังมหกรรมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 45

"พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" ระหว่างวันท่ี 2-9 
พฤศจิกายน 65

มาร่วมเป็นก าลังใจให้ทีมลูกหนังสาธิต
รามฯ ชุดใหญ่คว้าชัยในเกมส์กีฬาแห่งศักดิ์ศรี
ของชาวสาธิตทั่วประเทศไปพร้อมกัน 
"ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ าใจนักกีฬา พัฒนา
สังคม"

“ศึกกีฬาสาธิตสามัคคี” ขอเชิญชวนชาวสาธิตรามทุกท่านร่วมให้ก าลังใจนักกีฬาทีม       
ฟุตซอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ในการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งท่ี 45 "พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" 

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 79 ปี 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความ
ยินดีกับ "นางสาวนานนาน ลิ่มสภาพร" นักเรียนชั้น ม.6/3(2) ท่ี
ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพ “วาดในวัง” 
ครั้ง 1 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 79 ปี 
ประจ าปี 2565 ในหัวข้อ “วังท่าพระในจินตนาการ” ในโอกาสนี้
ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณคณาจารย์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ในการน านักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างสรรคแ์ละได้น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
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🏐🏐 #นักตบลูกยางสาธิตรามฯลงสนามซ้อมเตรียมพร้อมพิบูลบ าเพ็ญเกมส์ 
เมื่อวัน จ. 24 ต.ค. 65 ทีมวอลเลย์บอลชาย ม.ปลาย ลูกพ่อขุนฯ ลงสนามร่วมฝึกซ้อมกับทีม I AM 

ACADEMY VOLLEYBALL ณ สนามวอลเลย์บอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายมัธยม) 
การฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมระบบทีมโค้งสุดท้ายก่อนท่ีทัพนักตบลูกยางสาธิตรามฯ จะลง

แข่งขันจริงในมหกรรมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 45 "พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" ระหว่างวันท่ี 3-9 พ.ย. 65       
ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ประมวลภาพเก็บตัวนักกีฬาสู้ศึก “พิบูลบ าเพ็ญเกมส์” ครั้งที่ 45


