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51 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามค าแหง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามค าแหงมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครบรอบ 51 ปี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 65 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
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ในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) มีอายุครบ 49 ปี เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงได้ก าหนดให้จัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระและพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ า
โรงเรียนเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชาวน้ าเงินทองทุกท่าน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 

ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ. พ.ต.ท. ดร. ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหารของโรงเรียน คณาจารย์ บุคลากร 
และสมาคมผู้ปกครองและครู เข้าร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย

ค่ าคืนแห่งความสุข บรรยากาศแห่งความทรงจ ากับงาน คืน
สู่เหย้า DSRU "UNLOCK ปลดล็อคมารวมรัก" 
รศ. พ.ต.ท. ดร. ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ
เชิญจากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) ให้เป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้า DSRU "UNLOCK 
ปลดล็อคมารวมรัก" ในค่ าคืนวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ 
นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) พร้อมคณะกรรมการทุกท่าน และศิษย์เก่าทุกคนทุกรุ่น 
ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานคืนสู่เหย้าเพ่ือรวมพ่ีน้องลูกพ่อขุนฯ ให้
กลับมาเยือนรั้วน้ าเงิน-ทอง ทั้งยังช่วยกันระดมทุนเพ่ือน าไปใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียนให้
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คืนสู่เหย้า DSRU ปลดล็อคมารวมรัก
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พิบูลบ าเพ็ญเกมส์

การประชุ มคณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการอ านวยการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.คึกฤทธิ์
ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ฝ่ายมัธยม (ผู้อ านวยการ) น าคณะผู้บริหาร
และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการอ านวยการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่
45 ครั้งที่ 3/2565

ในการนี้ ท่านผู้อ านวยการ ยังเป็นตัวแทนใน
การพร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก รศ.ดร.ตฤณ กิตติ-
การอ าพล ผู้ อ านวยการ รร .สาธิต พิบูลบ า เ พ็ญ
ม.บูรพา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบูรณาการ สติล
คุณปลื้ม โรงเรียนสาธิตพิบูลย์บ าเพ็ญ ม.บูรพา

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565คณะผู้บริหารและบุคลากร น าโดย ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
รองคณบดีฝ่าย รร.สาธิตรามฯ (ฝ่ายมัธยม) เดินทางไปมอบของที่ระลึก เพื่อส่งก าลังใจให้กับนักกีฬาของ รร.
สาธิต ทั้ง 21 สถาบัน



หน้า 4

พิบูลบ าเพ็ญเกมส์
คณะผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนักกีฬา

สาธิตรามมัธยม เข้าร่วม "พิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 45” เมื่อวัน พฤหัสบดี 3 กันยายน 2565 
ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย น าคณะผู้บริหาร บุคลากร
และตัวแทนนักกีฬาสาธิตรามมัธยม เข้าร่วมพิธีเปิด
กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 "พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" 
ณ อาคารบูรณาการ โรงเรียนสาธิตพิบูลย์บ าเพ็ญ
ม.บูรพา

ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดี
ฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) และอาจารย์พิเชษฐ์ กอนรัมย์ 
ผู้ติดตามจากฝ่ายปฏิคม เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ท้ัง  21 
สถาบัน ในวันจันทร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 

ในโอกาสนี้ เจ้าภาพโรงเรียนสาธิต 
"พิบูลบ าเพ็ญเกมส"์ จัดโปรแกรมน าทัศนศึกษา
ภายใน จังหวัดชลบุรี ได้แก่ พัทยา Coffee 
War เขาชีจรรย์ สวนนงนุช และรับประทาน
อาหารเย็น Chariot Bangsaen
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ท่านผู้อ านวยการมอบเหรียญรางวัล "กรีฑา" แก่นักกีฬากีฑาสถาบันต่างๆในกีฬาสาธิตสามัคคีครั้ง
ที่ 45

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหา
วิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขัน "กรีฑา" ให้แก่นักกีฬาจาก
สถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 พิบูลบ าเพ็ญเกมส์ ณ สนามกีฬาเชาว์
มณีวงษ์

4 ลูกพ่อขุน นักกีฬาแบดมินตัน หวดลูกขนไก่คว้ารางวัล รายการ THE MALL KORAT BADMINTON 
CHAMPIONSHIP 2022 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ 4 นักกีฬา
แบดมินตัน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการ THE MALL KORAT BADMINTON CHAMPIONSHIP 
2022 ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2565 ณ MCC HALL เดอะมอลล์โคราช ผลการแข่งขัน มีดังนี้

1. เด็กชายเพียรวิรุจ สิริวรานุกูล : รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15
ปี 2. เด็กชายวรดร สกุลปักษ์ : ชนะเลิศ ประเภท
ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 3. นายธนดล ยันต์
มงคล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม 
รุ่นอายุไม่เกิน 19 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 4. เด็กชายภู
ริณัฐ ศิริไพพรรณ : รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ 
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 
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ลูกพ่อขุนนักกีฬา เทควันโด รับเหรียญ
ท อ ง ป ร ะ เ ภ ท พุ ม เ ซ่ ร า ย ก า ร IMPERIAL
TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิใจ 
อภิญญาปัญจะ สังกัดทีม WCR รุ่นอายุ13-14 ปี
ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ทีม 3 คน
ในการแข่งขันเทควันโดระดับยุวชน - เยาวชน 
รายการ Imperial Taekwondo Championship
2022 ณ Convention Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า
อิมพีเรียล เวิลด์ ส าโรง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565
ที่ผ่านมา

ลูกพ่อขุนนักขี่ม้า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "นักกีฬาขี่ม้าผู้สร้างชื่อเสียง" ให้กับศูนย์ฝึกขี่ม้า 
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ศูนย์ฝึกขี่ม้า กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
จัดงานมอบรางวัลนักกีฬาขี่ม้าที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงแก่สังกัดสโมสร โดยมี พันโท ฉัตรชัย โมกขะเวส
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และศูนย์ฝึกขี่ม้า กรมทหารราบที่ 21 รักษา
พระองค์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ด.ญ เกิดเก้า รัตนพันธ์ นักเรียนชั้น ม.3/4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ในฐานะเป็นนักกีฬาขี่ม้าในสังกัด และเป็นผู้สร้างชื่อเสียง
ให้กับศูนย์ฝึกขี่ม้า กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ พร้อมได้จัดงานเลี้ยงเพ่ือขอบคุณและฉลองความส าเร็จ
ให้กับ ด.ญ เกิดเก้า รตันพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จึงขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง
และครอบครัว รวมท้ังผู้ทีมี่ส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
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ลูกพ่อขุนนักวิทย์ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรไทย-จีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต & Open House 2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรไทย-จีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยการแพทย์แผน
ตะวันออก มหาวิทยาลัยรั งสิต  & Open House 2022 ณ มหาวิทยาลัยรั งสิต 
จังหวัดปทุมธานี โดยมี อาจารย์ ดร.ทัสริน โตนุช และอาจารย์สัจจพร รัตนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็น
ผู้ควบคุมทีมในการน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

1. นางสาวอาภาสิริ  แสง-ชูโต  ม.6/1(6) 2. นางสาวเจตนิพิฐ คงอาษา  ม.6/1(6)

3. นางสาวภิญญาพัชญ์ โพธิ์พูลเงิน  ม.6/1(6) 4. นายธนวรรธก์ ค าคง  ม.6/1(6)

5. นางสาวรพิศา  กรานส าราญ ม.4/1(1) 6. นางสาวกันต์ฤทัย ศรีสลวยกุล ม.4/1(1)

7. นางสาว  ทิพย์เกสร ชื่นชอบ ม.6/1(3) 8. นางสาวพิชญ์พิศุทธิ์ ล้ าเลิศตระกูล ม.6/1(3)

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน โดยมี อาจารย์นรินทร์ วงค์ค าจันทร์ เป็นผู้ควบคุมทีมในการ
น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
1. นางสาวอาภาสิริ  แสง-ชูโต  ม.6/1(6)
2. นางสาวเจตนิพิฐ คงอาษา  ม.6/1(6)



หน้า 8

หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดท าโครงการเข้าค่าย
ฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน ประจ าปีการศึกษา 2565 ส าหรับนักเรียน ม.5 ระหว่างวันที่ 
19-21 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะการท างานร่วมกันโดยมุ่งหวัง
ว่านักเรียนจะสามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ได้ต่อไปในอนาคต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Pim Language Competition 
ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี โดยมีรายการแข่งขัน
ดังนี้

การแข่งขัน Quiz Contest ระดับมัธยมปลาย อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

1. น.ส.กฤตพร ปานเจริญ ม.4/3(4-1) 1. อ.พัชรินันท์ ยังทรัพย์อนันต์

2. น.ส.ณิชาภัทร เทอดไทย ม.5/1(1) 2. อ.จิราพร พัฒนพรพิทักษ์

การแข่งขันคอสเพลย์ ระดับมัธยมปลาย  (コスプレコンテスト)

1.นายปาณัทพงษ์ แสนพันธ์ ม.5/3(2)
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ 
สุนทรา นักเรียนชั้น ม.5/3(3) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน เยาวชนตัวแทนประเทศไทย โดยผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี และ 15 ปี ประจ าปี 
2022 (Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2022) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน –
4 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย เพียรวิรุจ 
สิริวรานุกูล นักเรียนชั้น ม.2/4 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในรายการ Toyota 
YOUTH Super Series สนาม 4 จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้า Central จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-20
พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนัญชิดา 
พวงราษฎร์ นักเรียนชั้น ม.5/3(1+2) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันถึง 2 รายการแข่งขัน ได้แก่

1. รายการ EAGLES ARCSERY OPEN GAME 2022 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 ต.ค. 2565ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ(เหรียญเงิน) ประเภทคันธนู Recurve Bow , Bare Bow , Historical Bow

2. รายการ 2022 KACHANABURI ARCHERY Open จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-24 ต.ค.2565 ได้รับรางวัล
ดังนี้ เหรียญทอง เดี่ยวแพ้คัดออก รุ่นทั่วไป ระยะ 30 ม. เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นทั่วไป ระยะ 70 ม.
เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นทั่วไป ระยะ 30 ม. เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระยะ
30 ม. เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นทั่วไป ระยะ 18 ม. เหรียญทอง ทีมเก็บคะแนน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
ระยะ 18 ม. เหรียญเงิน เดี่ยวเก็บคะแนน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระยะ 18 ม.

นอกจากนี้ ยั ง ได้ รับรางวัลจากการแข่ งขันยิ งธนู
Muaklek Archery Open ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ย. 
2565 ปรากฏผล ดังนี้
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ได้รับรางวัล

เหรียญทอง ทีมรอบจัดอันดับ รุ่นทั่วไป ระยะ 70 ม.
เหรียญทอง ทีมรอบแพ้คัดออก รุ่นทั่วไป ระยะ70 ม. 
เหรียญทอง บุคคลหญิง รุ่นทั่วไป ระยะ 18 ม. รอบจัด

อันดับ
เหรียญเงิน  บุคคลหญิง รุ่นทั่วไป ระยะ 18 ม. รอบแพ้

คัดออก
เหรียญทองแดง บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ระยะ 18 ม. รอบจัดอันดับ
เหรียญทองแดง บุคคลหญิง รุ่นทั่วไป ระยะ 70 ม. 

รอบแพ้คัดออก
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เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 "ฉลามหนุน" ต้นน้ า กันตีมูล 
นักเรียน ม.6 ดีกรีนักกีฬาว่ายน้ าทีมชาติไทย สร้างชื่อจากการ
แข่งขันว่ายน้ ารายการ THE 53rd TOKYO SWIMMING 
INVETATIONAL SWIM MEET 2022 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ในการแข่งขันดังกล่าว "ฉลามหนุน" สามารถคว้า
เหรียญรางวัลและท าลายสถิติประเทศไทยได้ถึง 2 รายการ 
คือ

เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 100 ม. (Age Group 16-17) 
ท าลายสถิติด้วยเวลา 51.05 วินาที

เหรียญทองแดง กรรเชียง 200 ม. (Super Final) 
ท าลายสถิติด้วยเวลา 2.02.83 นาที 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดง
ความยินดีกับ ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ สามารถคว้าถ้วยนักกีฬาชาย
ยอดเยี่ยม และได้เหรียญรางวัล ในการแข่งขัน BANGKOK OPEN 
TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 2022 ระหว่าง
วันที่ 19-20 พ.ย.2565  

สามารถคว้าเหรียญรางวัลถึง 5 เหรียญ ได้แก่

2 เหรียญทอง ได้แก่

- ประเภทพุมเซฟ่รีสไตส์เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน14 ปี

- ประเภทฟรีสไตล์ทีม รุ่นอายุ 18 ปี ขึ้นไป

1 เหรียญเงิน ได้แก่

- ประเภทพุมเซ่ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

2 เหรียญทองแดง ได้แก่

- ประเภทพุมเซ่เดี่ยวชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

- ประเภทพุมเซ่เดี่ยวชาย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดง
ความยินดีกับสองพ่ีน้องนักกอล์ฟ น.ส.ธัญญ์พิชฌา กองทอง (ต้นข้าว) 
และด.ช.ธัญญ์พิสิษฐ์ กองทอง (ต้นน้ า) ที่ได้รับรางวัลจาก

การแข่งขันกอล์ฟรายการ TJGGA Junior Golf Talent 2022-2023 ที่สนามกอล์ฟไดนาสตี้ กอล์ฟ 
จ. นครปฐม ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 2565 ซึ่งรายการนี้เก็บคะแนนสะสมเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า

น.ส. ธัญญ์พิชฌา กองทอง (ต้นข้าว) นักเรียนชั้น ม.5/3(4-1) คว้ารางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15-18 ปีหญิง ด้วย
สกอร์รวมสองวัน 1 อันเดอร์พาร์ (69-74)

ด.ช. ธัญญ์พิสิษฐ์ กองทอง (ต้นน้ า) นักเรียนชั้น ม.3/2 คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 14-15 ปี 
ชาย ด้วยสกอร์สองวัน 81-80

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดง
ความยินดีกับ 2 นักว่ายน้ ารายการ Nonthaburi Swimming Cup 
2022

เด็กหญิงสุพัชชา รัตนศิริวิไลเลิศ นักเรียนชั้น ม.1/3 ได้รับ
รางวัลดังนี้ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 13 ปีหญิง 

เหรียญทอง  ผีเสื้อ 100 เมตร เหรียญทอง  กบ 50 เมตร

เหรียญเงิน  กบ 100 เมตร เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 เมตร

เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร

เด็กชายพิทวัส  ปัจจัย นักเรียนชั้น ม.3/6 ได้รับรางวัลดังนี้

ถ้วยชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย

เหรียญทอง  ฟรีสไตล์ 200 เมตร เหรียญทอง  ผีเสื้อ 50 เมตร

เหรียญทอง  ผีเสื้อ 100 เมตร เหรียญทอง เดี่ยวผสม 200 เมตร

เหรียญเงิน   กรรเชียง 50 เมตร เหรียญเงิน   กรรเชียง 100 เมตร
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เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ น านักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะในโครงการ "เพาะช่างศิลปกรรม Poh-Chang Arts Contest 2022 ปีที่ 2" 
ณ วิทยาลัยเพาะช่าง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการย่อยต่าง ๆ ดังนี้

รายการ องค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ สุนทรีย์ศิลป์ชนชน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่

นางสาว วริณทร โตอนันต์ นาย สนันตน์ โอวเจริญสกุล

นาย วชิราวัช เติมศักดิ์ นาย ณัทภวัต ธนธีร์กุล

รายการวาดเส้น หัวข้อภาพคนเหมือน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่

นางสาว นานนาน ลิ่มสถาพร นางสาว ปภาพิชญ์ ลาภพานิช

นางสาว นันทรัตน์ ธูปสาระ นาย ชยากร แซ่ลิ้ม 

นางสาว ธัญชนก ศิริไพพรรณ นางสาว ณัฐรดา ฉัตรดีงาม

นาย ชวัลวิทย์ กุมารจันทร์
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับทีมนักดนตรีลูกพ่อขุน
รามคนเก่งที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ "THE POWER BAND 2022 Season 2" ซึ่งจัดโดย
King Power ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย. 65 ณ โรงละคร 
อักษรา คิงเพาเวอร์ ซึ่งมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้
มอบรางวัล ปรากฏผลการแข่งขันและรางวัลดังนี้

-ชนะเลิศ Class B รุ่นบุคคลทั่วไป (Jazz
Passion) รับทุนการศึกษา 150,000 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 2 Class C รุ่นบุคคลทั่วไป
ประเภทดนตรีสร้างสรรค์ (DS.RU.BAND) รับ
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
-รางวัล OutStanding (นักร้องยอดเยี่ยม) รับ
ทุนการศึกษา 30,000 บาท จากทั้งหมดจ านวน
227 วง ทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดี 
“นักกรีฑาลูกพ่อขุน”


