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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม)
(อาจารย์สทุ ธิพงษ์ มากุล : ประพันธ์)
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เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดี
ฝ่ ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) พร้อมด้วย
ตัวแทนผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ภายใต้โครงการรามคาแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปี ห ลวง
ณ อาคารหอประชุ ม พ่ อ ขุ น รามค าแหงมหาราช ซึ่ ง จั ด ขึ น้ โดยสถาบั น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) พร้อมด้วย
สมาคมผูป้ กครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีในโอกาสวั นเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
ซึ่งจัดขึน้ โดยกลุ่ม สาระการเรีย นรู ส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในวัน พฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2565
ณ บริเวณห้องโถงอาคาร DS 1 ชัน้ 1
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กลุ่ม สาระการเรีย นรู ภ้ าษาไทย โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง (ฝ่ ายมัธ ยม) จัด กิ จ กรรม
การประกวดอ่านทานองเสนาะรอบชิงชนะเลิศชิงโล่เกียรติยศอธิ การบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง “กมลคงดีดว้ ย
คีตวรรณกรรม” ครัง้ ที่ 1 ภายใต้โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวงและอนุรกั ษ์ภาษาไทยซึ่งเป็ นวัฒนธรรมประจาชาติ ประจาปี การศึกษา 2565
กิจ กรรมการประกวดรอบคัดเลือกได้รบั ความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งนักเรียน นิ สิต
นัก ศึก ษา เข้า ร่ว มประกวดกัน อย่า งล้น หลาม ทั้ง 3 ประเภท ได้แ ก่ ระดับ ม.ต้น มี ผู้เ ข้า ประกวด 139 คน
ระดับ ม.ปลาย 148 คน และระดับอุดมศึกษามากกว่า 70 คน โดยได้คดั เลือกผูเ้ ข้าประกวดในรอบแรกให้เหลือ
ประเภทละ 10 คน เพื่อเข้าสูก่ ารประกวดรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดอ่ า นท านองเสนาะรอบชิ ง ชนะเลิศ ทั้ง 3 ประเภท จัด ขึน้ ในวัน พุธ ที่ 1 0 สิง หาคม 2565
ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ร่วมกับโครงการรามคาแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิ ดไท้
พระบรมราชชนนี พันปี ห ลวง ซึ่งจัด ขึน้ โดยสถาบัน ศิ ลปวัฒ นธรรมเฉลิมพระเกี ย รติ มหาวิท ยาลัย รามค าแหง
โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.พิทยา สีสด รองอธิ การบดีฝ่ายบริหาร ผูแ้ ทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ น
ประธานกล่าวเปิ ดกิจกรรม และมอบโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบตั รให้แก่ผชู้ นะการประกวดทัง้ 3 ประเภท ทัง้ ยัง
ได้รบั เกียรติจาก รศ. พ.ต.ท. ดร. ศิรพิ งษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
จัดโครงการ รวมถึงได้รบั เกียรติจากผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิ ต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) เข้าร่วมชมการประกวดในโอกาสนีด้ ว้ ย
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โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) จัดพิธีไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2565 ขึน้ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ซึ่งเป็ นประเพณีท่ีสาคัญของ
โรงเรีย นที่ มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ ให้นัก เรีย นลูก พ่อ ขุน ฯทุก คนได้แ สดงออกถึ ง ความกตัญ ญูต่อ ครู อาจารย์แ ละ
สถานศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี ้
นอกจากนีย้ งั จัดให้มีพิธีมอบเหรียญเกียรติยศรางวัลยอดเยี่ยมแก่นกั เรียน ม.6 ประจาปี การศึกษา 2564
พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผปู้ กครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบนั ซึ่งทาคุณงามความดีและสร้างชื่ อเสียงในระดับ
นานาชาติ รวมถึงมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ด้วย
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วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน นานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1
(สุพรรณิ การ์ช่อที่ 51) และนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 (สุพรรณิ การ์ช่อ ที่ 50) เข้าร่วมพิธีถวายตัวเป็ น
ลูกพ่อขุน ฯ ณ พระบรมราชานุสาวรียพ์ อ่ ขุนรามคาแหงมหาราช โดยพิธีดงั กล่าวเป็ นประเพณีท่ี ได้รบั การสืบทอด
และถื อ ปฏิ บัติ ม าอย่า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี เพื่ อ ให้กุล บุ ต รกุล ธิ ด าของโรงเรีย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
(ฝ่ ายมัธยม) ได้สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช และมีความภูมิใจที่ได้ เข้ามาศึกษา
เล่าเรียนในสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี ้
ในพิ ธี ดั ง กล่ า วได้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก ผศ.ดร.คึ ก ฤทธิ์ ศิ ล าลาย รองคณบดี ฝ่ ายโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ฝ่ ายมัธยม (ผูอ้ านวยการ) คณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าระดับ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี
และต้อนรับนักเรียนเข้าสูร่ วั้ นา้ เงิน-ทอง อย่างเป็ นทางการด้วย

ฝ่ ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ ายมัธยม) จัดโครงการประชุมผูป้ กครอง ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 ขึน้ ในวันอาทิ ตย์ท่ี 21
สิงหาคม 2565 โดยมี จุดประสงค์เพื่อ ให้ผูป้ กครองได้รบั ทราบนโยบายการจัดการศึกษาจากคณะผูบ้ ริหาร
ของโรงเรี ย นรวมถึ ง เข้า พบอาจารย์ท่ี ป รึก ษาและประจ าวิ ช า เพื่ อ ติ ด ตามความคื บ หน้า ของการเรีย น รู ้
ทัง้ ด้า นพุท ธิ พิ ส ัย ทัก ษะพิ ส ัย และจิ ต พิ ส ัย ทั้ง นี ้ ผศ.ดร.คึก ฤทธิ์ ศิ ล าลาย รองคณบดี ฝ่ ายโรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ฝ่ ายมัธยม (ผูอ้ านวยการ) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผูป้ กครองและกล่าวถึงนโยบาย
การจัดการศึกษา
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ค่ายรู้รักสามัคคี
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2565
หน่ว ยพัฒ นาองค์ก รนัก เรีย นจัดโครงการรู ร้ ักสามัค คี และอนุร ัก ษ์ส่ิง แวดล้อ ม สาหรับ นัก เรีย น ม.4
ประจ าปี การศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง
(ฝ่ ายมัธ ยม) และศูนย์ศึก ษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกี ย รติ 72 พรรษา มหาราชิ นี อ.เมื อ ง
จ.สมุทรปราการ
กิจกรรมในวันแรกนักเรียนทุกคนพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ กิจกรรม Walk Rally
และรับฟั งการบรรยายเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง พลังความสามัคคี ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าของความสามัคคี อีกทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ ระหว่างนักเรียนด้วย
วันที่สองนักเรียนเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกี ยรติ 72 พรรษา
มหาราชินี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมกิจกรรม “49 ปี สาธิตราม รวมพลัง รวมนา้ ใจ โลกสดใส ด้วยสองมือ
เรา” ในกิ จกรรมนีท้ งั้ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และนักเรียนร่วมแสดงพลังความสามัคคีปลูกป่ าช ายเลนเพื่อ
อนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อมให้คงอยูส่ บื ไป
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หน่วยแนะแนว สธ.มร. (ฝ่ ายมัธยม) จัดโครงการเปิ ดบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจาปี การศึกษา
2565 ขึน้ เมื่ อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการดังกล่าวได้รบั ความร่วมมือ จากสถาบันการศึกษาชัน้ นาของ
ประเทศร่วมเปิ ดบูธเพื่อแนะแนวการคึกษาต่อในสาขา คณะ และอาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน ม.1ม.6
ภายในโครงการยังได้รบั เกียรติจากศิษย์เก่าร่วมเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู เ้ กี่ ยวกับทั กษะอาชี พและ
ประสบการณ์ตรงในการประกอบอาชีพ นอกจากนีย้ งั ได้รบั เกียรติจากกลุม่ สาระการเรียนรู ก้ ารงานพื ้นฐานอาชีพ
สาธิตการประกอบอาหารหลากหลายชนิดซึ่งนับว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ นักเรียนทุกคนเป็ นอย่างยิ่ง
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กลุม่ สาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ จัดทาโครงการสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ ประจาปี การศึ กษา 2565 ขึน้
ระหว่างวันที่ 1-18 สิงหาคม 2565 และจัดให้มีพิธีเปิ ดโครงการอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565
ภายในโครงการมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมายซึ่งเป็ นความร่วมมื อของทัง้ คณาจารย์กลุ่ มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณาจารย์ในโรงเรียน วิทยากรภายนอก และนักเรียน อาทิ พิธีประกาศราชสดุดี “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” การแสดงภาคนิทรรศการ การอบรมให้ความรู ห้ วั ข้อ “เปิ ดโลกกัญชา” รวมถึงฐานกิ จกรรม
ฟิ สกิ ส์ เคมี ชีวะ
ในโอกาสนี ้ ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม)
นายกสมาคมผูป้ กครองและครู คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุกระดับชัน้ ให้ความสนใจเข้า เยี่ยมชม
นิทรรศการ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนใจอย่างล้นหลาม
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กลุ่มสาระการเรียนรู ภ้ าษาไทย จัดโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี การศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) ใน
โครงการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่นา่ สนใจ ดังนี ้
1) พิธีเปิ ดโครงการ จัดขึน้ เมื่ อวันจันทร์ท่ี 29 สิหาคม 2565 โดยได้รบั เกี ยรติจาก ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ฝ่ ายมัธยม (ผูอ้ านวยการ) เป็ นประธานในพิธี ในพิธีเปิ ด
มีการแสดง “ระบาสุโขทัย” โดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ และการแสดง และการแสดงสุดพิเศษในชื่อชุด “คู่ขวัญ
วรรณคดี” โดยได้เกียรติจาก อ.ชบา เมืองจีน รองผูอ้ านวยฝ่ ายวิชาการร่วมแสดงกับคณาจารย์ และนักเรียนด้วย
2) ภาคนิทรรศการ ภายใต้หวั ข้อ “วรรณคดีศรีสยาม ความงามแห่งวรรณกรรมไทย” จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 29
สิ ง หาคม 2565 - 2 กั น ยายน 2565 ณ ห้อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคารศรี ส วาย DS7 ภายในนิ ท รรศการ
จัดแสดงวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องต่าง ๆ ที่นา่ สนใจไว้อย่างมากมาย นอกจากนีย้ งั จัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้
ร่วมสนุกและเกิดการเรียนรูภ้ าษาไทยหลากหลายแขนง
3) ภาควิชาการ จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยสาหรับนักเรียนโดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนทุกระดับชื น้ สมัครเข้าร่วม
แข่งขันเพื่อชิงรางวัลและเกียรติบตั รหลายรายการ เช่น แข่งขันคัดลายมือ ประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี
ไทย ประกวดออกแบบสื่ออินโฟกราฟิ กเพื่อเสนอองค์ความรู ใ้ นวิชาภาษาไทย แข่งขันตอบปั ญหาภาษาไ ทย
เป็ นต้น
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กลุ่มสาระการเรีย นรู ก้ ารงานพื น้ ฐานอาชี พ
สธ.มร.(ฝ่ ายมัธยม) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร
และนัก เรี ย น เข้า ร่ว มโครงการส่ง เสริ ม อาชี พ อิ ส ระ
“เรี ย นรู ้สู่ง านอาชี พ ” (รู ป แบบออนไลน์) ประจ าปี
การศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2565
http://ds.ru.ac.th/index.php/independent-careers ภายในโครงการมีกิจกรรมของนักเรียนที่นา่ สนใจ ดังนี ้
การจาหน่ายสินค้ามือสอง สาธิตการทาข้าวเกรียบปากหม้อ สาธิตการทาโรตี และสาธิตการทาเกี๊ยวซ่า

คณาจารย์กลุม่ สาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จัดโครงการ “รูร้ อบนอกห้องเรียน
ปี การศึกษา 2565” โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อให้นักเรีย นได้เรียนรู ผ้ ่านประสบการณ์จ ริง (Experience based
learning) จากแหล่งการเรียนรูภ้ ายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง ในการนีน้ กั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-5 แผนการ
เรียนความเป็ นเลิศทางวิชาการ (Gifted) และแผนการเรียนวิทย์-คณิต (แพทย์/ วิศวะ/สถาปั ตย์) โดยในวันที่ 26
กรกฎาคม 2565 ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชม คณะทัศนมาตรศาสตร์และได้รบั ความอนุเคราะห์จ าก อาจารย์ดนั ย
ต้นเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเป็ นวิทยากรให้ความรู เ้ กี่ยวกับแนวทางการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ และเยี่ยมชมห้องปฏิบตั ิการ การศึกษากายวิภาคศาสตร์ และสรีวิทยาจากท่านอาจารย์
ใหญ่ทงั้ 4 ท่าน ตลอดจนการทดลองใช้เครื่องมือตรวจวัดสายตา และสุขภาพดวงตา ทาให้ผเู้ รียนมี ความรู ค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเป็ นนักทัศนมาตร รวมถึงได้รบั ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ
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เมื่ อ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม 2565 กลุ่ม สาระการ
เรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ ได้น านักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ท่ี
6/1(1) แผนการเรี ย นความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการ
(Gifted) เรียนรู น้ อกห้องเรียนในหัวข้อ “สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อ่ิมตัว” ณ ภาควิชาเคมี
คณะวิ ท ยาศาสตร์โ ดยได้ร ับ ความรู ้จ าก รศ.ดร.บุ ญ เอก ยิ่ ง ยงณรงค์กุล รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและวิ จั ย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาหรับกิ จกรรมในครัง้ นีน้ กั เรียนได้ลงมื อปฏิบตั ิจริงสามารถเรียนรู ้
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการทางานและคิดร่วมกันเป็ นทีม เพิ่มทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีให้กับ
นักเรียน

นักเรีย นภาคหลัก สูต รภาษาอัง กฤษ โรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการศึกษา
แหล่งการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ประจาปี การศึกษา 2565
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวัน พฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2565
นั ก เรี ย นที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการดั ง กล่ า วจะได้ เ รี ย นรู ้แ ละศึ ก ษาธรรมชาติ ผ่ า นกิ จ กรรมเรี ย นรู ้ ท่ี มี
ความหลากหลาย โดยฐานกิ จ กรรมจะช่ ว ยเสริม สร้า งศัก ยภาพ การแสวงหาความรู ้ รู จ้ ัก และเข้า ใจตนเอง
ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์เชิงบูรณาการต่อการใช้ชีวิต การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต
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โรงเรียน สาธิ ตมหา วิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) ขอแสดงความยิ นดีกับ ด.ญ เกิ ดเก้า รัตนพัน ธ์
นักเรียนชัน้ ม.3/4 เป็ นตัวแทนนักกีฬาจากชมรมขี่มา้ Navamintra Queen Mother Guard Equestrian Club NQG เข้าร่วมการแข่งขันขี่มา้ รายการชิงแชมป์ ประเทศไทย Horse Guard Open Thailand Championship
2022 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากรายการ Horse Guard Open
Team Jumping 80 cm. (Art. 269) (กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 จากรายการ
Horse Guard Dressage Open/Combine Preliminary Test 2 (ศิลปะบังคับม้า)

ขอแสดงความยินดีกับ "ทีมซอฟท์บอล รร.สาธิ ตรามฯ (ฝ่ ายมัธยม) ซึ่งได้เป็ นตัวแทนทีมเยาวชนของ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "พัทลุงเกมส์" ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 8 ส.ค. 2565
ณ จังหวัดพัทลุง โดยมี อ.กมลพันธ์ กาญจนวิสทุ ธิ์ เป็ นผูค้ วบคุมทีม ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญ
เงิน) ในประเภททีมหญิง บอลมาในโอกาสนี ้
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4th Asian Cadet Taekwondo
Poomsae Championships
โรงเรี ย น สาธิ ต มหา วิ ท ยาลัย ราม ค าแหง (ฝ่ าย มั ธ ยม)
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ภูมิใจ อภิญญาปั ญจะ นักเรียน
ชัน้ ม.1/9 ที่ได้รบั รางวัล “เหรียญทองแดง” ประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่
เดี่ยวชาย ในการเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย รายการ
4th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships วันที่
22 สิงหาคม 2565 ณ เมืองโฮจิมินทร์ ประเทศเวียดนาม

โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญ ญ์พิช ฌา กอง
ทอง นักเรีย น ชั้น ม.5/3(4-1) ที่ เ ข้า ร่ว มการแข่งกัน กอล์ฟรายการ Optimist International Junior Golf
Championship 2022 ณ สนาม Trump National Doral, Miami, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-28
กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีนกั กอล์ฟเยาวชนหญิงจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน 105 คน ผลการแข่งขันจบ 3 วัน ด้วย
สกอร์ 75,72,73 รวม 4 โอเวอร์พาร์ รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 และยังทาโฮลอินวันได้อีกด้วย
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M Electrolyte Table Tennis Club
Championships 2022
โ รง เรี ยน ส าธิ ต มห า วิ ท ยา ลั ย ราม ค า แ ห ง
(ฝ่ าย มัธ ยม) ขอแสดง ความยิ น ดี กับ เด็ ก ชายรวิ ภ าส
เจี ยมใจ นักเรียน ชัน้ ม.1/6 ที่ ได้ร ับรางวัลที่ 3 (เหรีย ญ
ทองแดง) ประเภททีมเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 13 ปี จาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน M Electrolyte Table Tennis
Club Championships 2022 ของสมาคมกี ฬาเทเบิล
เทนนิสแห่งประเทศไทย วันที่ 15 –21 สิงหาคม 2565 ณ
ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชัน้ 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

โรงเรียน สาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธ ยม) ขอแสดงความยินดี กับ นายธนกฤต
จิบจันทร์ นักเรียนชัน้ ม.5/3(3) ที่ได้รบั รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท NO-GI (โนกิ) จากการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิวยิตสู ในรายการ Siam Cup เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า
Show DC
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โรงเรี ย น สาธิ ต มหา วิ ท ยาลัย ราม ค าแหง
(ฝ่ ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่า ยนา้
ตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กี ฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 37 “พัทลุงเกมส์” เมื่ อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ผลการแข่งขัน มีดงั นี ้
1. นายปรินทร เกตตะพันธุ์ (ตัวแทนจังหวัดภูเก็ต)
นักเรียนชัน้ ม.5/1(2) ได้รางวัลเหรียญทอง ฟรีสไตล์
200 เมตร (ชาย) ด้วยเวลา 1:55.60
2. นายวสุ พันธุรกั ษา (ตัวแทนจังหวัดกรุ งเทพมหานคร) นักเรียนชั้น ม.6/1(2) ได้รางวัลเหรียญทองแดง ฟรี
สไตล์ 200 เมตร (ชาย) ด้วยเวลา 1:55.52 และผลัดฟรีไตล์ 4×100 เมตร (ชาย) ได้รางวัลเหรียญทอง ทาลาย
สถิติเวลาของ กรุงเทพมหานครที่เคยทาไว้ ด้วยเวลา 3:36.01(NR)

ขอ แสดง ความยิ น ดี กับ นักเรียน โรงเรียนสาธิ ต มหาวิ ทยาลัย รรมค าแหง (ฝ่ าย มัธยม) ที่ ไ ด้ร ับ รางวัล
จากการเข้าร่วมฟุตบอลในรายการ IMANE Football Master League Cup 2022 รุน่ U18 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
ถึง 7 สิงหาคม 2565 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยรังสิต โดยปรากฏผลการแข่งขันดังนี ้
1. นายกรวิชญ์ มูมะหะหมัดซอ (ฟาสต์) นักเรียนชัน้ ม.6/3(3) ได้รบั รางวัล “ผูร้ กั ษาประตูยอดเยี่ยม”
2. นายภูวฤทธิ์ สุข กลิ่น (ตูน) นัก เรียน ชั้นม.5/4(7) (สโมสร True Bangkok United) ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง(ฝ่ ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนัญชิดา พวงราษฎร์
นักเรียนชัน้ ม.5/3(1+2) ได้เข้าร่วมรายการแข่งขันระดับประเทศ ดังนี ้
รายการ “88th THAMMASAT CHAMPIONSHIP 2022” ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รอบเก็ บ
คะแนน การแข่งขันกีฬายิงธนู ประเภท”คันธนูโค้งกลับ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคคลหญิง ระยะ 18 เมตร
รายการ “88th LAMPANG ARCHERY OPEN CHAMPIONSHIP 2022” ผลปรากฏดังนี ้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รอบแพ้คดั ออกการแข่งขันกีฬายิงธนู ประเภท “คันธนูโค้งกลับ” รุ น่ อายุไม่เกิน
18 ปี ทีมหญิง ระยะ 30 เมตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รอบเก็บคะแนน การแข่งขันกีฬายิงธนู ประเภท “คันธนูโค้งกลับ” รุ น่ อายุไม่เกิน
18 ปี ทีมหญิง ระยะ 30 เมตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รอบแพ้คดั ออก การแข่งขันกีฬายิงธนู ประเภท “คันธนูโค้งกลับ” รุ น่ อายุไม่เกิน
18 ปี บุคคลหญิง ระยะ 60 เมตร

4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รอบเก็บคะแนน การแข่งขันกีฬายิงธนู ประเภท “คันธนูโค้งกลับ” รุ น่ อายุไม่เกิน18
ปี บุคคลหญิง ระยะ 60 เมตร
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โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิ ส ที่เข้า
ร่วมการแข่งขันและได้รบั รางวัลดังนี ้
1. รายการแข่งขัน ALL Thailand championship 2022 ณ จังหวัดยะลา วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565
ด.ช.กันตณัฐ เพ็ชรสันทัด นักเรียนชัน้ ม.1/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. รายการแข่งขัน Galaxy Cup ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล บางนา วันที่ 27 สิงหาคม 2565

ด.ช.กันตณัฐ เพ็ชรสันทัด นักเรียนชัน้ ม.1/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.รวิภาส เจียมใจ นักเรียนชัน้ ม.1/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.ไซกุน ธนไชยรุง่ นักเรียนชัน้ ม.2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ผูป้ ระกอบกิจการร้านค้าและผูส้ มั ผัสอาหาร ภายในโรงอาหารของ
โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) เข้าสอบสุขาภิบาลอาหารฯ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสานักงานเขตบางกะปิ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายมัธยม) เพื่อ
ทดสอบความรูด้ า้ นสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
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