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๏ อวยชัยเฉลิมชยประสทิธิ์ สิริกิติ์พระมารดา
เก้าสิบฉลองพระชนมา อภิรมย์เกษมศานติ์

๏ อัญเชิญสุคตสุรมหินท์ วัชรินทรทรงญาณ
ดลพรบวรศิรสราญ นฤนาทเจริญเทอญ๚ะ๛

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ
ขา้พระพทุธเจา้ คณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และนกัเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม)
(อาจารยส์ทุธิพงษ์ มากลุ : ประพนัธ)์
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เม่ือวนัท่ี 11 ส.ค. 65 ผศ.ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดี
ฝ่ายโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) พรอ้มดว้ย
ตวัแทนผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบุคลากรของโรงเรยีนเขา้รว่ม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ภายใตโ้ครงการรามค าแหงรวมใจแต่งผา้ไทยเทิดไทพ้ระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ซึ่ งจัดขึน้โดยสถาบัน ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง

ผศ.ดร.คกึฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) พรอ้มดว้ย
สมาคมผูป้กครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า คณาจารย ์บุคลากร และนกัเรียน เขา้ร่วมพิธีในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
ซึ่งจัดขึน้โดยกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2565
ณ บรเิวณหอ้งโถงอาคาร DS 1 ชัน้ 1



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรม
การประกวดอ่านท านองเสนาะรอบชิงชนะเลิศชิงโลเ่กียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง “กมลคงดีดว้ย
คีตวรรณกรรม” ครัง้ท่ี 1 ภายใตโ้ครงการการแข่งขนัทกัษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงและอนรุกัษภ์าษาไทยซึ่งเป็นวฒันธรรมประจ าชาติ ประจ าปีการศกึษา 2565

กิจกรรมการประกวดรอบคัดเลือกไดร้บัความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสง่นกัเรียน นิสิต 
นักศึกษา เข้าร่วมประกวดกันอย่างลน้หลาม ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ระดับ ม .ต้น มีผู ้เข้าประกวด 139 คน 
ระดบั ม.ปลาย 148 คน และระดบัอุดมศึกษามากกว่า 70 คน โดยไดค้ดัเลือกผูเ้ขา้ประกวดในรอบแรกใหเ้หลือ 
ประเภทละ 10 คน เพื่อเขา้สูก่ารประกวดรอบชิงชนะเลศิ

การประกวดอ่านท านองเสนาะรอบชิงชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท จัดขึน้ในวันพุธท่ี10 สิงหาคม 2565
ณ หอ้งประมวล กลุมาตย์ อาคารพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช รว่มกับโครงการรามค าแหงรวมใจแต่งผา้ไทยเทิดไท้
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึน้โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โดยไดร้บัเกียรติจาก ผศ.พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็น
ประธานกลา่วเปิดกิจกรรม และมอบโลเ่กียรติยศพรอ้มเกียรติบตัรใหแ้ก่ผูช้นะการประกวดทัง้ 3 ประเภท ทัง้ยัง
ไดร้บัเกียรติจาก รศ. พ.ต.ท. ดร. ศิรพิงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศกึษาศาสตร ์กลา่วรายงานวตัถุประสงค์ของการ
จดัโครงการ รวมถึงไดร้บัเกียรติจากผูบ้รหิารของมหาวิทยาลยั คณะศกึษาศาสตร ์และโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) เขา้รว่มชมการประกวดในโอกาสนีด้ว้ย 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึน้ในวัน 
พฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ซึ่งเป็นประเพณีท่ีส  าคญัของ
โรงเรียนท่ีมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนลูกพ่อขุนฯทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู อาจารย์และ
สถานศกึษาอนัทรงเกียรติแหง่นี ้

นอกจากนีย้งัจดัใหมี้พิธีมอบเหรยีญเกียรติยศรางวลัยอดเยี่ยมแก่นกัเรยีน ม.6 ประจ าปีการศึกษา 2564 
พิธีมอบโลเ่กียรติคุณแก่ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัซึ่งท าคุณงามความดีและสรา้งช่ือเสียงในระดับ
นานาชาติ รวมถึงมอบประกาศนียบตัรและทนุการศกึษาประเภทตา่ง ๆ ดว้ย
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วนัอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2565 หน่วยพัฒนาองคก์รนักเรียน น านกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
(สพุรรณิการช์่อท่ี 51) และนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (สพุรรณิการช์่อท่ี 50) เขา้รว่มพิธีถวายตวัเป็น
ลกูพอ่ขนุ ฯ ณ พระบรมราชานสุาวรยีพ์อ่ขนุรามค าแหงมหาราช โดยพิธีดงักลา่วเป็นประเพณีท่ีไดร้บัการสบืทอด
และถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อให้กุลบุตรกุลธิดาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมธัยม) ไดส้  านกึในพระมหากรุณาธิคณุของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และมีความภูมิใจท่ีได้เขา้มาศึกษา
เลา่เรยีนในสถาบนัการศกึษาอนัทรงเกียรติแหง่นี ้

ในพิ ธีดังกล่าวได้ร ับ เ กียรติจาก ผศ .ดร .คึกฤทธ์ิ  ศิลาลาย รองคณบดี ฝ่ายโรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ฝ่ายมัธยม (ผูอ้  านวยการ) คณะผูบ้ริหาร หวัหนา้ระดับ และคณาจารย ์เข้าร่วมพิธี
และตอ้นรบันกัเรยีนเขา้สูร่ ัว้น  า้เงิน-ทอง อยา่งเป็นทางการดว้ย

ฝ่ายวิชาการโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง
(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการประชุมผูป้กครอง ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ขึน้ในวันอาทิตยท่ี์ 21
สิงหาคม 2565 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหผู้ป้กครองไดร้บัทราบนโยบายการจัดการศึกษาจากคณะผูบ้ริหาร
ของโรงเรียนรวมถึงเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและประจ าวิชา เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเรียน รู ้
ทัง้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ทั้งนี ้ผศ .ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ฝ่ายมธัยม (ผูอ้  านวยการ) ใหเ้กียรติกลา่วตอ้นรบัผูป้กครองและกลา่วถึงนโยบาย

การจดัการศกึษา 
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หน่วยพัฒนาองคก์รนักเรียนจัดโครงการรูร้ ักสามัคคีและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม ส  าหรบั นักเรียน ม.4
ประจ าปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันท่ี 27-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อ.เมือง 
จ.สมทุรปราการ

กิจกรรมในวนัแรกนกัเรยีนทกุคนพรอ้มใจกนัรว่มกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์กิจกรรม Walk Rally
และรบัฟังการบรรยายเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง พลงัความสามัคคี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสง่เสริมใหน้กัเรียนตระหนกั
และเห็นคณุคา่ของความสามคัคี อีกทัง้ยงัช่วยเสรมิสรา้งความสามคัคีใหเ้กิดขึน้ระหวา่งนกัเรยีนดว้ย

วนัท่ีสองนักเรียนเดินทางไปยงัศูนยศ์ึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
มหาราชินี อ.เมือง จ.สมทุรปราการ เพื่อรว่มกิจกรรม “49 ปี สาธิตราม รวมพลงั รวมน า้ใจ โลกสดใส ดว้ยสองมือ
เรา” ในกิจกรรมนีท้ัง้คณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนักเรียนร่วมแสดงพลงัความสามัคคีปลูกป่าช ายเลนเพื่อ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มใหค้งอยูส่บืไป

ค่ายรู้รักสามัคคี
และอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 2565
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หนว่ยแนะแนว สธ.มร. (ฝ่ายมธัยม) จดัโครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ขึน้เม่ือวนัพุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 โครงการดังกล่าวไดร้บัความรว่มมือจากสถาบนัการศึกษาชัน้น าของ
ประเทศรว่มเปิดบูธเพื่อแนะแนวการคกึษาต่อในสาขา คณะ และอาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจของนกัเรียน ม .1-
ม.6

ภายในโครงการยงัไดร้บัเกียรติจากศิษยเ์ก่ารว่มเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกับทักษะอาชีพและ
ประสบการณต์รงในการประกอบอาชีพ นอกจากนีย้งัไดร้บัเกียรติจากกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานพื ้นฐานอาชีพ
สาธิตการประกอบอาหารหลากหลายชนิดซึ่งนบัวา่เป็นประโยชนต์อ่นกัเรยีนทกุคนเป็นอยา่งยิ่ง
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กลุม่สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์จัดท าโครงการสปัดาหว์นัวิทยาศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึน้
ระหวา่งวนัท่ี 1-18 สงิหาคม 2565 และจดัใหมี้พิธีเปิดโครงการอยา่งยิ่งใหญ่เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 18 สงิหาคม 2565

ภายในโครงการมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจมากมายซึ่งเป็นความรว่มมือของทัง้คณาจารยก์ลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์คณาจารยใ์นโรงเรียน วิทยากรภายนอก และนกัเรียน อาทิ พิธีประกาศราชสดุดี “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตรไ์ทย” การแสดงภาคนิทรรศการ การอบรมใหค้วามรูห้วัขอ้ “เปิดโลกกัญชา” รวมถึงฐานกิจกรรม
ฟิสกิส ์เคมี ชีวะ 

ในโอกาสนี ้ผศ.ดร.คกึฤทธ์ิ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
นายกสมาคมผูป้กครองและครู คณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนกัเรียนทุกระดบัชัน้ใหค้วามสนใจเขา้ เยี่ยมชม
นิทรรศการ และรว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ดว้ยความสนใจอยา่งลน้หลาม
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กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย จัดโครงการสปัดาหว์ันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 
ระหวา่งวนัท่ี 29 สงิหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ใน
โครงการจดัใหมี้กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนา่สนใจ ดงันี ้

1) พิธีเปิดโครงการ จัดขึน้เม่ือวันจันทรท่ี์ 29 สิหาคม 2565 โดยไดร้บัเกียรติจาก ผศ.ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย 
รองคณบดีฝ่ายโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง ฝ่ายมัธยม (ผูอ้  านวยการ) เป็นประธานในพิธี ในพิธีเปิด
มีการแสดง “ระบ าสโุขทยั” โดยนกัเรียนชมรมนาฏศิลป์และการแสดง และการแสดงสดุพิเศษในช่ือชุด “คู่ขวัญ
วรรณคดี” โดยไดเ้กียรติจาก อ.ชบา เมืองจีน รองผูอ้  านวยฝ่ายวิชาการรว่มแสดงกบัคณาจารย ์และนักเรยีนดว้ย

2) ภาคนิทรรศการ ภายใตห้วัขอ้ “วรรณคดีศรีสยาม ความงามแห่งวรรณกรรมไทย” จัดขึน้ระหว่างวนัที่ 29 
สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีสวาย DS7 ภายในนิทรรศการ
จดัแสดงวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องตา่ง ๆ ท่ีนา่สนใจไวอ้ย่างมากมาย นอกจากนีย้งัจัดกิจกรรมให้นกัเรียนได้
รว่มสนกุและเกิดการเรยีนรูภ้าษาไทยหลากหลายแขนง

3) ภาควิชาการ จดัแขง่ขนัทกัษะภาษาไทยส าหรบันกัเรยีนโดยเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทกุระดบัชืน้สมคัรเขา้รว่ม
แขง่ขนัเพื่อชิงรางวลัและเกียรติบตัรหลายรายการ เช่น แข่งขนัคดัลายมือ ประกวดวาดภาพตวัละครในวรรณคดี
ไทย ประกวดออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อเสนอองคค์วามรูใ้นวิชาภาษาไทย แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 
เป็นตน้
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คณาจารยก์ลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร ์จดัโครงการ “รูร้อบนอกหอ้งเรยีน

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานพืน้ฐานอาชีพ 
สธ.มร.(ฝ่ายมัธยม) ขอเรียนเชิญคณาจารย ์บุคลากร 
และนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ 
“เรียนรู ้สู่งานอาชีพ” (รูปแบบออนไลน์) ประจ าปี
การศกึษา 2565  ระหวา่งวนัท่ี 8 – 31 สงิหาคม 2565

http://ds.ru.ac.th/index.php/independent-careers ภายในโครงการมีกิจกรรมของนกัเรยีนท่ีนา่สนใจ ดงันี ้
การจ าหนา่ยสนิคา้มือสอง สาธิตการท าขา้วเกรยีบปากหมอ้ สาธิตการท าโรตี และสาธิตการท าเก๊ียวซา่

ปีการศึกษา 2565” โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรูผ้่านประสบการณ์จริง (Experience based 
learning) จากแหลง่การเรยีนรูภ้ายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง ในการนีน้กัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 แผนการ
เรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ (Gifted) และแผนการเรียนวิทย-์คณิต (แพทย/์วิศวะ/สถาปัตย)์ โดยในวันท่ี 26
กรกฎาคม 2565 ไดเ้ข้าศึกษาเยี่ยมชม คณะทัศนมาตรศาสตรแ์ละได้รบัความอนุเคราะหจ์าก อาจารยด์นัย 
ตน้เกิดมงคล คณบดีคณะทศันมาตรศาสตร ์กลา่วตอ้นรบัและเป็นวิทยากรใหค้วามรูเ้ก่ียวกับแนวทางการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ และเยี่ยมชมหอ้งปฏิบติัการ การศึกษากายวิภาคศาสตร ์และสรีวิทยาจากท่านอาจารย์
ใหญ่ทัง้ 4 ทา่น ตลอดจนการทดลองใชเ้ครื่องมือตรวจวดัสายตา และสขุภาพดวงตา ท าใหผู้เ้รียนมีความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัการประกอบอาชีพเป็นนกัทศันมาตร รวมถึงไดร้บัขอ้มลูเพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการเขา้ศกึษาตอ่
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เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ไดน้  านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6/1(1) แผนการเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Gifted) เรียนรูน้อกหอ้งเรียนในหวัขอ้ “สารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อนอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวั” ณ ภาควิชาเคมี

นักเรียนภาคหลกัสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เขา้รว่มโครงการศกึษา
แหลง่การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ประจ าปีการศกึษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์โดยได้ร ับความรู ้จาก รศ.ดร.บุญเอก ยิ่ งยงณรงค์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง ส  าหรบักิจกรรมในครัง้นีน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจรงิสามารถเรียนรู ้
รว่มกนัอยา่งมีความสขุ มีการท างานและคิดรว่มกนัเป็นทีม เพิ่มทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ี์ดีใหก้ับ
นกัเรยีน

ณ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ จงัหวดันครนายก เม่ือวนั พฤหสับดีท่ี 11 สงิหาคม 2565
นักเรียนท่ี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้เรียนรู ้และศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรมเรียนรู ้ ท่ี มี

ความหลากหลาย โดยฐานกิจกรรมจะช่วยเสริมสรา้งศักยภาพ การแสวงหาความรู ้รูจ้ักและเข้าใจตนเอง 
ซึ่งสามารถน าไปประยกุตเ์ชิงบูรณาการตอ่การใชชี้วิต การศกึษาตอ่ และการประกอบอาชีพในอนาคต



หน้า 12

โรงเรียน สาธิต มหา วิทยาลยั ราม ค าแหง (ฝ่าย มัธยม)  ขอแสดง ความยินดี กับ  ด.ญ เกิดเก้า รตันพันธ ์
นกัเรียน ชัน้  ม.3/4 เป็นตวัแทนนกักีฬาจากชมรมขี่มา้ Navamintra Queen Mother Guard Equestrian Club -
NQG  เขา้รว่มการแข่งขนัขี่มา้รายการชิงแชมป์ประเทศไทย  Horse Guard Open Thailand Championship 
2022 ระหว่าง วันท่ี  26-28 สิงหาคม  2565 ไดร้บั รางวลั ชนะเลิศอันดับท่ี  1 จากรายการ  Horse Guard Open 
Team Jumping 80 cm. (Art. 269) (กระโดดขา้มเครื่องกีดขวาง) และรางวลั รองชนะเลศิ อันดบัท่ี  5 จากรายการ  
Horse Guard Dressage Open/Combine Preliminary Test 2 (ศิลปะบงัคบัมา้)

ขอแสดงความยินดีกับ "ทีมซอฟทบ์อล รร.สาธิตรามฯ (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งไดเ้ป็นตวัแทนทีมเยาวชนของ
จงัหวดักรุงเทพมหานคร เขา้รว่มแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ "พทัลงุเกมส"์ ระหว่างวนัที่ 27 ก.ค. - 8 ส.ค. 2565 
ณ จงัหวดัพทัลงุ โดยมี อ.กมลพนัธ์ กาญจนวิสทุธ์ิ เป็นผูค้วบคุมทีม ไดร้างวลั  รองชนะเลิศอันดบัท่ี 1 (เหรียญ
เงิน) ในประเภททีมหญิง บอลมาในโอกาสนี ้
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โรงเรียน สาธิต มหา วิทยาลัย ราม ค าแหง (ฝ่าย มัธยม )  
ขอแสดง ความยินดี กับ  เด็กชาย ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ นักเรียน
ชัน้ ม.1/9 ท่ีไดร้บั รางวลั  “เหรียญทอง แดง” ประเภท ฟรีสไตล ์พุมเซ่
เด่ียวชาย  ในการเขา้ร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย รายการ 
4th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships วนัท่ี 
22 สงิหาคม 2565  ณ เมืองโฮจิมินทร์ ประเทศเวียดนาม  

4th Asian Cadet Taekwondo 
Poomsae Championships

โรงเรียน สาธิต มหา วิทยาลยั ราม ค าแหง (ฝ่าย มัธยม)  ขอแสดง ความยินดี กับ  นางสาวธัญญ์พิชฌา กอง
ทอง นักเรียน ชั้น  ม .5/3(4-1) ท่ีเขา้ร่วมการแข่งกันกอลฟ์รายการ Optimist International Junior Golf 
Championship 2022 ณ สนาม Trump National Doral, Miami, ประเทศสหรฐัอเมริกา ระหว่างวนัท่ี 26-28
กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีนกักอลฟ์เยาวชนหญิงจากทั่วโลกเขา้รว่มการแข่งขนั 105 คน ผลการแข่งขนั จบ 3 วนั ดว้ย
สกอร ์75,72,73 รวม 4 โอเวอรพ์าร ์รบัถว้ยรองชนะเลศิอนัดบั 2 และยงัท าโฮลอินวนัไดอี้กดว้ย
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M Electrolyte Table Tennis Club 
Championships 2022

โ ร ง เ รี ยน  ส า ธิ ต  มห า  วิ ทยาลัย  ร าม  ค า แห ง 
(ฝ่าย มัธยม)  ขอแสดง ความยินดี กับ  เด็กชายรวิภาส
เจียมใจ  นักเรียน ชัน้  ม.1/6 ท่ีไดร้ับรางวลัท่ี 3 (เหรียญ
ทองแดง) ประเภททีมเยาวชนชาย  อายุไม่เกิน 13 ปี  จาก
การเขา้ร่วมการแข่งขนั  M Electrolyte Table Tennis 
Club Championships 2022 ของสมาคมกีฬาเทเบิล
เทนนิสแห่งประเทศไทย  วนัท่ี 15 –21 สงิหาคม 2565 ณ 
หอ้งไอสแ์ลนดฮ์อลล์ ชัน้ 3 ศนูยก์ารคา้แฟชั่นไอสแ์ลนด์

โรงเรียน สาธิต มหา วิทยาลยั ราม ค าแหง (ฝ่าย มัธยม)  ขอแสดง ความยินดี กับ  นายธนกฤต
จิบจนัทร ์  นกัเรียนชัน้ ม.5/3(3) ท่ีไดร้บัรางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท NO-GI (โนกิ) จาก การ 
เขา้รว่มการแข่งขนักีฬายิวยิตสู ในรายการ Siam Cup เม่ือวนัท่ี  30 กรกฎาคม 2565  ณ ศูนยก์ารคา้ 
Show DC  
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โรงเรียน สาธิต มหา วิทยาลัย ราม ค าแหง  
(ฝ่าย มัธยม)  ขอแสดง ความยินดี กับ นักกีฬา ว่ายน า้  
ตวัแทนนกักีฬา เยาวชน แหง่ชาติ  ท่ีเขา้รว่มการแขง่ขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครัง้ท่ี 37 “พัทลุงเกมส”์ เม่ือ
วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2565 ผลการแขง่ขนั  มีดงันี ้

1. นายปรินทร เกตตะพนัธุ์ (ตวัแทนจังหวดัภูเก็ต) 
นกัเรยีน ชัน้ ม.5/1(2) ไดร้างวลัเหรียญทอง ฟรีสไตล ์
200 เมตร (ชาย)  ดว้ยเวลา 1:55.60 

ขอ แสดง ความยินดี กับ นักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัรรมค าแหง  (ฝ่าย มัธยม)  ที่ไดร้ ับรางวัล 
จากการเขา้รว่ม ฟุตบอล ในรายการ  IMANE Football Master League Cup 2022 รุน่ U18 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 
ถึง 7 สงิหาคม 2565 ณ  สนามฟุตบอล มหาวิทยาลยัรงัสติ  โดยปรากฏ ผล การแขง่ขนั ดงันี ้

1. นายกรวิชญ์ มมูะหะหมดัซอ (ฟาสต)์ นกัเรยีน ชัน้  ม.6/3(3) ไดร้บัรางวลั  “ผูร้กัษาประตยูอดเยี่ยม”     

2. นายภูวฤทธ์ิ สุขกลิ่น  (ตูน) นักเรียน ชั้น ม.5/4(7) (สโมสร True Bangkok United) ได้รบัรางวัล
 รองชนะเลศิอนัดบั 1 

2. นายวส ุ พนัธุรกัษา (ตวัแทนจังหวดักรุงเทพมหานคร) นักเรียน ชั้น  ม.6/1(2) ไดร้างวัลเหรียญทองแดง ฟรี
สไตล ์200 เมตร (ชาย)  ดว้ยเวลา 1:55.52 และผลดัฟรีไตล์ 4×100 เมตร (ชาย)  ไดร้างวลัเหรียญทอง ท าลาย
สถิติเวลาของ กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยท าไว ้ ดว้ยเวลา 3:36.01(NR)
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โรงเรยีน สาธิต มหา วิทยาลยั ราม ค าแหง (ฝ่าย มธัยม)  ขอแสดง ความยินดี กบั  นางสาวชนญัชิดา พวงราษฎร ์ 
นกัเรยีน ชัน้  ม.5/3(1+2) ไดเ้ขา้รว่มรายการแขง่ขนัระดบัประเทศ  ดงันี ้

รายการ  “88th THAMMASAT CHAMPIONSHIP 2022” ไดร้บัรางวัล รองชนะเลิศอันดบั 2 รอบเก็บ
คะแนน  การแขง่ขนักีฬายิงธน ู ประเภท”คนัธนโูคง้กลบั” ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย บุคคลหญิง  ระยะ 18 เมตร

รายการ  “88th LAMPANG  ARCHERY OPEN CHAMPIONSHIP 2022” ผลปรากฏ ดงันี ้

1. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 รอบแพค้ดัออก การแข่งขนักีฬายิงธนู  ประเภท “คนัธนูโคง้กลบั” รุน่อายุไม่เกิน 
18 ปี ทีมหญิง  ระยะ 30 เมตร

2. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 รอบเก็บคะแนน การแขง่ขนักีฬายิงธน ูประเภท “คนัธนูโคง้กลบั” รุน่อายุไม่เกิน
18 ปี ทีมหญิง ระยะ 30 เมตร

3. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 รอบแพค้ดัออก การแขง่ขนักีฬายิงธน ูประเภท “คนัธนูโคง้กลบั” รุน่อายุไม่เกิน
18 ปี บุคคลหญิง ระยะ 60 เมตร

4. รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 รอบเก็บคะแนน การแขง่ขนักีฬายิงธนู ประเภท “คนัธนูโคง้กลบั” รุน่อายุไม่เกิน18 
ปี บุคคลหญิง ระยะ 60 เมตร



หน้า 17

โรงเรียน สาธิต มหา วิทยาลยั ราม ค าแหง (ฝ่าย มัธยม)  ขอแสดง ความยินดี กับ นกักีฬา เทเบิล เทนนิส  ท่ีเขา้
รว่มการแขง่ขนั และไดร้บัรางวลั ดงันี ้

1. รายการแขง่ขนั  ALL Thailand championship 2022 ณ  จงัหวดัยะลา  วนัท่ี  14-17 กรกฎาคม  2565

ด.ช.กนัตณฐั  เพ็ชรสนัทดั  นกัเรยีน ชัน้  ม.1/8 ได ้รบัรางวลั รองชนะเลศิอนัดบั  2

2. รายการ แขง่ขนั  Galaxy Cup ณ  หา้งสรรพสนิคา้ เซนทรลั บางนา  วนัท่ี  27 สงิหาคม  2565

ด.ช.กนัตณฐั   เพ็ชรสนัทดั  นกัเรยีน ชัน้ ม.1/8 ได ้รบัรางวลั รองชนะเลศิอนัดบั  1 

ด.ช.รวิภาส  เจียมใจ  นกัเรยีน ชัน้  ม.1/6 ได ้รบัรางวลั รองชนะเลศิอนัดบั 2

ด.ช.ไซกนุ   ธนไชยรุง่  นกัเรยีน ชัน้  ม.2/2 ได ้รบัรางวลั รองชนะเลศิอนัดบั 2

เม่ือวนัอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2565 ผูป้ระกอบกิจการรา้นคา้และผูส้มัผสัอาหาร ภายในโรงอาหารของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เขา้สอบสขุาภิบาลอาหารฯ หลกัสตูรการสขุาภิบาลอาหาร
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดัโดยส านกังานเขตบางกะปิ ณ โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) เพื่อ
ทดสอบความรูด้า้นสขุลกัษณะของสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและเครื่องด่ืมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน


